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 س حٌظٛرٕٗ ٞ  ػًّ حٌظخرْٛ فٟ ػ٠ًّظٛلفػٍٝ ِخرح  -6

 ػًٍ ٚؿٛد لطذ حٌزالط١ٓ حالعٛد فٟ لطذ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٌم١خعٟ  -7

 ػًٍ حٌظفخػالص غ١ش حالٔؼىخع١ش رحص ػخرض حطضحْ وز١ش ؿذح  -8

 ال ٠ظلًٍ حٌّخء حٌٝ ػٕخطشٖ حال١ٌٚش فٟ حٌظشٚف حالػظ١خد٠ش  ٚفك وزظ  -9

 

 ُِ طظشوذ خ١ٍش حٌطالء حٌىشرخثت ؟ ٚػالَ طؼظّذ ؿٛدس حٌطالء  -1

 ػًٍ ال ٠غظخذَ حٌىخٌغ١ْٛ حٚ حٌّغ١ٕغ١َٛ رذ٠ال ػٓ حٌظٛد٠َٛ ٚحٌزٛطخع١ْٛ فٟ طٕخػش حٌظخرْٛ -2

 ػًٍ ِلخ١ًٌ  حالِالف حٌّشظمش ِٓ لٛحػذ ل٠ٛٗ ٚكٛحِغ ػؼ١فٗ طىْٛ رحص طفخص لخػذ٠ٗ  -3

 (كخِغ ِظؼذد حٌزشٚطْٛ - لخْٔٛ فؼً حٌىظٍش   – وخشف حٌىظشٚف١ٍٟ  )ػشف حػ١ٕٓ  -4

 طشًّ ؿ١ّغ حٌخٛحص حٌظٟ ال طؼظّذ ػٍٝ و١ّش حٌّخدس --------------     -5

 -------------   ػٍٝ ل١ّش    KC  ,  KPطظٛلف حٌؼاللش ر١ٓ  -6

Agو١ف ٠ّىٓ حٌفظً ر١ٓ  -7
+
   Cd 

+2
    

 

 

 

 حٌٍّق حٌّضدٚؽ - ٔمطش ٔٙخ٠ش حٌظفخػً  – حٌظفخػالص حالٔؼىخع١ش  )ػشف حػ١ٕٓ  -1

 ---------------  حٌىخٌغ١َٛ ٘ٛ  IIحٌظ١غش حٌظشو١ز١ش ٌٍّشوذ عذحعٟ ع١خٔٛ ف١شحص  -2

 ػًٍ ٠ؼذ حٌفشوظٛص ِٓ حٌغىش٠خص حٌّخظضٌش  -3

   ٠ض٠ق حٌظفخػً رخطـخٖ حٌٕٛحطؾ 1nػًٍ ص٠خدس حٌؼغؾ ػٍٝ طفخػً ِظٛحصْ     -4

  ٌٗ  KNO2  رخػخفش حٌّخء ح١ٌش ٚطمً ٠خػخفش  HNO2طضدحد دسؿش طفىه   -5

Cuو١ف ٠ّىٓ حٌفظً ر١ٓ حال٠ٛٔخص  -6
+2

 , Ca 
+2

 , Co
+2

  

 

  وّشوذ طٕخعمٟ   K3[Fe(CN)6]ػًٍ ٠ظٕف حٌّشوذ  -1

 لخػذ٠ش– حٌزشٚط١ٕخص ِٛحد رحص طفخص كخِؼ١ش  -2

   ٠ض٠ق حٌظفخػً رخطـخٖ حٌٕٛحطؾ 1nػًٍ طم١ٍض كـُ حالٔخء ػٍٝ طفخػً ِظٛحصْ     -3

 (حٌؼذد حٌزسٞ حٌفؼخي – حٌىخسر١٘ٛذسحص ػٕخث١ش حٌغىش – حٌىظٍش حٌّىخفجش ٌٍلخِغ - حٌٕظخَ حٌّؼضٚي    )ػشف ػالع فمؾ  -4

 ِخ طخػ١ش دسؿش حٌلشحسس ػٍٝ رٚرخ١ٔش ِؼظُ حٌشٚحعذ حػٕخء ػ١ٍّش حٌظشع١ذ -5

 حروش ِؼخي ٌىً ِٕٙخ . ِخ حٌفشق ر١ٓ حٌخال٠خ حٌىٍفخ١ٔش ٚحٌخال٠خ حالٌىظش١ٌٚظ١ش  -6

 --------------٠غظخذَ وخشف ٌٛوخط  ٌٍظ١١ّض ر١ٓ   -7

 --------------------- ِظؼخدال الٔٗ ِشظك ِٓ  ٠NaClىْٛ حٌّلٍٛي حٌّخثٟ ٌٍّق  -8
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دٚس ػخٟٔ   – 2015

 

دٚس ػخٌغ   – 2015

 

ط١ّٙذٞ   – 2015

 

دٚس حٚي   – 2016

 



 

 

 ػًٍ حخظ١خس لطذ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٌم١خعٟ وشؿغ ٌم١خط ؿٙٛد حاللطخرخالخشٜ  -1

OHOH  ٌٍظفخػً حٌغخصٞ   rػًٍ    -2 22 222    ٞٚال طغخ   f ي  H2O  

 --------------طظشعذ ح٠ٛٔخص حٌّـّٛػش حٌٚٝ ػٍٝ ١٘جش  -3

 ٌظفخػً ِظضْ ِخص ٌٍلشحسس ػٕذ طزش٠ذ حالٔخء ----------- ٠ظشؿق حٌظفخػً  -4

  3H2 + N2            2NH3ِخ حالؿشحءحص حٌظٟ طئدٞ حٌٝ سفغ حٌّٕظٛؽ ٌٍظفخػً حٌزخػغ حٌغخصٞ   -5

 و١ف ٠ظُ حٌىشف ػٓ حٌٕشخ -6

  (لخْٔٛ فؼً حٌىظٍش– حٌٍّق حٌّضدٚؽ – لخْٔٛ ١٘ظ  )ػشف حػ١ٕٓ  -7

 ِخ حٌفشق ر١ٓ حٌخٛحص حٌشخٍِش ٚحٌّشوضس ؟ ِغ ِؼخي ٌىً ِٕٙخ  -8

 ػذد حٔٛحع حٌىخسر١٘ٛذسحص ِغ ِؼخي ٌىً ِٕٙخ -9

 

 ؽ حٌّٛحد حٌم١خع١ش حٌّغظخذِش فٟ طلؼ١ش حٌّلخ١ًٌ ِٚخ حُ٘ شش -1

 ٚػق عزذ حعظخذحَ حٌزالط١ٓ ٌظٕغ لطذ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٌم١خعٟ -2

 ---------------رٛؿٛد ------------------- حٌؼخًِ حٌّشعذ ٌٍّـّٛػش حٌؼخ١ٔش ٘ٛ  -3

 ----------------٠ظُ حٌىشف ػٓ حٌٕشخ رخػخفش لطشحص ِٓ ِلٍٛي حٌٕشخ حٌّخثٟ حٌٝ ِلٍٛي  -4

 (طؼظزش حٌزشٚط١ٕخص رحص طفخص حِفٛط١ش٠ش  )ػًٍ  -5

 حٔؼخٌز١ش حالكظشحق حٌم١خع١ش – ح١ٌٍىٕذحص حٌى١ٍظ١ش – لخْٔٛ فخسحدحٞ حالٚي  )ػشف حػ١ٕٓ  -6

 

 Q = 1      KC = 1/4ػًٍ طشطفغ دسؿش كشحسس طفخػً ِخص ػٕذِخ   -1

 ػًٍ طضدحد دسؿش طفىه حالٌىظش١ٌٚض حٌؼؼ١ف رخٌظخف١ف -2

  طظفىه وخسرٛٔخص حٌىخٌغ١َٛ رذسؿخص حٌلشحسس حالػظ١خد٠شال  -3

 -----------------       ػٍٝ ل١ّش  KC,KPطظٛلف ل١ّش  -4

 ػخدٌش طفخػً كخِغ حٌخ١ٍه ِغ ر١ىخسرٛٔخص حٌظٛد٠َٛ َ حوظذ  -5

 ػًٍ ٠غظخذَ ػٕظش حٌزالط١ٓ فٟ لطذ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٌم١خعٟ -6

 (حالٔض٠ّخص  حٌّؼخًِ حٌٛصٟٔ    ) ػشف  -7

 

 ( حٌّؼخًِ حٌٛصٟٔ – حٌّٛحد غش حالٌىظش١ٌٚظ١ٗ – حٌظٍز١ذ –ػذد حٌظٕخعك   - حٌٕظخَ حٌّفظٛف)ػشف ِخ ٠خطٟ  -1

   ِخ طخػ١ش وً ِٓ حٌؼٛحًِ حالط١ٗ  ػٍٝ كخٌش حالطضحْ ٚػخرض    2SO2 + O2                   2SO3حٌظفخػً حٌغخصٞ حٌزخػغ  -2

 حػخفش حٌؼخًِ  SO2ص٠خدس طشو١ض - SO3    4ص٠خدس طشو١ض - 3ص٠خدٖ حٌؼغؾ   - 2خفغ دسؿش حٌلشحسس    - 1 )حالطضحْ 

 (حٌّغخػذ

حخظ١خس لطذ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٌم١خعٟ طُ - 2 وزظ ٠ٕـّذ حٌّخء طٍمخث١خ رذسؿخص حٌلشحسس حٌّٕخفؼٗ  ٚفك ػاللش- 1)ػًٍ حػ١ٕٓ  -3

ل١ّٗ ػخرض حالطضحْ ٌٍظفخػالص غ١ش - 4حػخفش حٌؼخًِ حٌّغخػذ فٟ ػٛحدَ حٌغ١خسحص -3 وّشؿغ ٌم١خط ؿٙٛد ؿ١ّغ حاللطخد

 حالٔؼىخع١ش وز١شس ؿذح

 ػذد حُ٘ حٌظطز١مخص حٌظل١ٍ١ٍش ٌّم١خط ؽ١ف حٌىظٍٗ  -4

 ػذد حُ٘ حٌظفخص حٌّّٙٗ ٌٍظزغخص  -5

  ط١ّٙذٞ حك١خثٟ – 2017

 (حٌؼذد حٌزسٞ حٌفؼخي - دسؿش حٌظخ٠ٓ  - حٌظفخػالص حٌغ١ش حٔؼىخع١ش   )ػشف  -1
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دٚس ػخٟٔ   – 2016

 

خخسؽ حٌمطش   – 2016

 

ط١ّٙذٞ    – 2016

 

  ط١ّٙذ   حٌظطز١مٟ– 2017

 



80طزشد غخص ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ ِٓ - 2رٚرخْ حٌىٍٛوٛص فٟ حٌّخء  )طٕزخ ف١ّخ حرح وخْ حالٔظشٚرٟ حوزش حَ حلً ِٓ حٌظفش  -2
0
C ٌٝح 

20
0
C

٠ؼذ حٌفشوظٛص ِٓ حٌغىش٠خص حٌّخظضٌٗ- 2حٌّلخًٌ حالٌىظش١ٌٚظ١ٗ حٌم٠ٛٗ ِلخ١ٌٍٙخ ػخ١ٌٗ حٌظٛط١ً  - 1 )ػًٍ  -3

   ------------- KCٚل١ّش  --------------  فخْ حٌظفخػً ٠ٕضحف  ٔلٛ  1nػٕذ ل١ًٍ حٌؼغؾ   فٟ خ١ٍؾ حالطضْ  -4

 ---------------- حٌىخٌغ١َٛ   (II)حْ حٌظ١غش حٌظشوز١ش ٌٍّشوذ  عذحعٟ عخٔٛ ف١شحص   -5

طُ رؼْٛ هللا طؼخٌٝ ؿّغ ؿ١ّغ حالعجٍش حٌىال١ِش ٌىخفش حٌغٕٛحص حٌظٟ ٚحوزض طزذ٠ً حٌّٕٙؾ 

 حٌمخدَ رخرْ هللا طؼخٌٝ 

حٔظظشٚٔخ ِغ حٌٍّضِش حٌؼخ١ٔش حٌظٟ طظظّٓ كٍٛي ٘زح حالعجٍش فمؾ  

ػُ حٔظظشٚٔخ  ٌالعجٍش حٌٛصحس٠ٗ حٌخخطش رخالعجٍش حٌّؼخفش ٌٍظطز١مٟ 

ٌىً فظً  كغذ حٌغٕٛحص  ٚكٌٍٛٙخ حٌّٕٛرؿ١ش  (ِغخثً )                                 ٍِضِش حالعجٍش حٌٛصحس٠ش 

ٍِضِش حالعجٍش حٌىال١ِٗ



 

 

 ِٓ ِّىٓ لذس طل٠ًٛ حوزش ٔلٛ ٠ٚٙذف ٚطلٛالطٙخ حٌطخلش رذسحعش ٠ٙظُ ػٍُ حٌؼشِٚٛدح٠ّٕه : ػشف ػٍُ حٌؼشِٛدح١ّٕ٠ه – 1ط

 .حٌّلشوخص ػًّ فٟ ِٕٙخ ٌالعظفخدس ح١ٌّىخ١ٔى١ش حٌطخلش ِؼً حٌطخلخص ِٓ حخشٜ حٔٛحع حٌٝ حٌٛلٛد حكظشحق ِٓ حٌٕخطـش حٌلشحس٠ش حٌطخلش

 ِخٟ٘ حُ٘ حٌظٛح٘ش حٌٟ ٠فغش٘خ ػٍُ حٌؼشِٛدح١ّٕ٠ه – 2ط

 ظشٚف طلض حٚ حوؼش ِخدس طٛؿذ ػٕذِخ ٚحٌف١ض٠خث١ش حٌى١ّ١خث١ش حٌظغ١شحص رلذٚع حٌظٕزئ 2- .حٌى١ّ١خث١ش حٌظفخػالص كذٚع عزذ 1- 

 .ِؼ١ٕش

 .حٌظشٚف ٔفظ ػٕذ طٍمخثٟ رشىً حرذحًا  طلذع ال ٚحخشٜ طٍمخث١خ حٌظفخػالص رؼغ كذٚع 3-

 .رٙخ حٌّل١ؾ حٌٛعؾ فٟ حٚ ٔفغٙخ حٌظفخػالص فٟ عٛحء حٌى١ّ١خث١ش ٌٍظفخػالص حٌّظخكزش حٌطخلش كذٚع عزذ 4-

 )ػخِش رظٛسس طغ١ش حٞ حٚ( ِؼ١ٓ طفخػً وخْ حرح ف١ّخ فمؾ الٔٗ ٠ٕزت-  ؽ  :    (حٌضِٓ  رؼخًِ حٌؼشِٛدح٠ّٕه ػٍُ ٠ٙظُ ال)ػًٍ  – 3ط

 حٌلشو١خص ػٍُ ح٘ظّخَ ِٓ حٌظفخػً كذٚع عشػش الْ حٌظغ١١ش, ٘زح كذٚع عشػش ٠ز١ٓ حْ دْٚ ٌٍلذٚع, لخرً غ١ش حٚ ٌٍلذٚع لخرً

   ِخ ٟ٘ حلغخَ حٌطخلش ٚحػؾ حِؼٍٗ ػ١ٍٙخ  - 4ط

 حٌى١ّ١خث١ش حٌطخلش حٌىخِٕش حٌطخلش طشًّ  حٌلشو١ش ٚحٌطخلش  حٌىخِٕش حٌطخلش ّ٘خ سث١غ١ٓ لغ١ّٓ حٌٝ ػخَ رشىً حٌطخلش طمغ١ُ ٠ّىٓ

 ِؼً حٌّظلشوش حالؿغخَ ؿ١ّغ ؽخلش طشًّ فٟٙ حٌلشو١ش ٌٍطخلش رخٌٕغزش حِخ .حٌٛلٛد حٔٛحع ٚؿ١ّغ حٌّٛحد حٔٛحع ؿ١ّغ فٟ حٌّخضٚٔش

 ٚحٌظٛحس٠خ ٚحٌطخثشحص حٌغ١خسحص ٚوزٌه حٌّظلشن ٚحٌّخء حٌـض٠جخص

 ِخ ٘ٛ ٔض حٌمخْٔٛ حالٚي ٌؼٍُ حٌؼشِٛدح١ّٕ٠ه- 5ط

ًٍل  ِٓ طل٠ٍٛٙخ ٠ّىٓ ٌٚىٓ حٌؼذ َ ِٓ طغظلذع ٚال طفٕٝ ال حٌطخلش“ حْ ػٍٝ حٌؼشِٛدح٠ّٕه ػٍُ فٟ حالٚي حٌمخْٔٛ ٠ٕض  .”آخش حٌٝ شى

 ------------حٌـٛي---- حٌٛكذس حٌّغخذِٗ ٌٍؼز١ش ػٓ حٌطخلٗ كغذ ٌٕظخَ حٌذٌٟٚ ٌٍٛكذحص  ٟ٘ – 6ط

J = 1 kg . m 1ٟٚ٘ ٚكذس ل١خط حٌطخلش ٚطغخٚٞ        :    ػشف حٌـٛي- 7ط 
2
/s

2
 

 حٌّٛحد حٚ حٌّخدس ِٓ ٠ظىْٛ رذسحعظٗ ٔٙظُ حٌزٞ حٌىْٛ ِٓ حٌـضء رٌه ٘ٛ حٌؼشِٛدح٠ّٕىٟ حٌٕظخَ-    ؽSystem حٌٕظخَػشف -  8ط

 ف١ض٠خثٟ طغ١ش حٚ و١ّ١خثٟ طفخػً كذٚع فٟ حٌّشظشوش

 .و١ّ١خث١ش حٚ ف١ض٠خث١ش حٌظغ١شحص ِٓ ػ١ٍٗ ٠ٚئػش رخٌٕظخَ ِخ٠ل١ؾ وً     :  Surroundingػشف حٌّل١ؾ  -  9ط

 (حٌّل١ؾ + حٌٕظخَ = حٌّـّٛػش   )رخٌّـّٛػش ٚحٌّل١ؾ حٌٕظخَ ػٍٝ ٠طٍك-            ؽػشف حٌّـّٛػش

 (ط١ّٙذٞ- 2017 () ط١ّٙذٞ– 2013 ) حٌّفظٛف حٌٕظخَػشف  - 10ط

 ٚؽخلظٗ, حٌٕظخَ ِخدس رظزخدي طغّق ٚحٌّل١ؾ حٌٕظخَ ر١ٓ حٌلذٚد وخٔض حرح ِفظٛكخًا  حٌٕظخَ ٠غّٝ- ؽ:    

 (1 د– 2013 ) حٌّغٍك حٌٕظخَػشف - 11ط

 حٌٕظخَ ِخدس رظغ١١ش ٚالطغّق فمؾ حٌطخلش رظزخدي طغّق حٌٕظخَ كذٚد وخٔض حرح ِغٍمخًا  حٌٕظخَ ٠ىْٛ-       ؽ

 (1 د– 2016 ) –( 2 د– 2015) حٌّؼضٚي ػشف حٌٕظخَ – 12ط

  .حٌؼشِٛط رٌه ِؼخي حٌّخدس, ٚال حٌطخلش ال رظزخدي الطغّق كذٚدٖ رخْ حٌّؼضٚي حٌٕظخَ ٠ؼشف-     ؽ

 حٌطخلش حٔظمخي ٚطّؼً ,(q ) رخٌلشف ٌٍلشحسس ٚٔشِض ح١ِٛ١ٌش ك١خطٕخ فٟ حٌشخثؼش حٌطخلش أشىخي حكذ ٟ٘:  ػشف حٌلشحسس -   13ط

 ِخظٍفش, كشحسطّٙخ دسؿش ؿغ١ّٓ, ر١ٓ حٌلشحس٠ش

 6 .حٌلشحس٠ش ٌٍطخلش ِم١خط فٟٙ حٌلشحسس دسؿش-       ؽػشف دسؿش حٌلشحسس- 14ط

     (ح ٌؼشِٛدح١ّٕ٠ه : )     حٌفظً حالٚي

 



 

  ِخٟ٘ حٌؼاللش ر١ٓ حٌلشحسس ِٚمذحس حٌظغ١ش رذسؿش حٌلشحسس ِؼً رٌه س٠خػ١خ 15ط

 -  ΔT=T2    ك١غ         q∝ΔT    .حٌلشحسس دسؿخص فٟ حٌظغ١ش ِغ ؽشد٠خًا  ِخ ٌـغُ حٌّىظغزش حٚ حٌّفمٛدس طظٕخعذ حٌلشحسس-  ؽ  

 T1 

 ِٛؿزٗ ٚحْ وخٔض حٌؼ١ٍّٗ طزش٠ذ طىْٛ ΔT  فخْ وخٔض حٌؼ١ٍّٗ طغخ١ٓ طىْٛ ΔT طؼظّذ ػٍٝ –   ؽ  q ػالَ طؼظّذ حشخسس – 16ط

ΔTحٌزٗ ط 

 ِخدس حٞ ِٓ { m(g)}رخٌغشحَ ِمذسٖ m وظٍش كشحسس دسؿش ٌشفغ حٌالصِش حٌلشحسس و١ّش رخٔٙخطؼشف :   حٌلشحس٠ش حٌغؼش ػشف- 17ط

 دسؿش

 ٚحكذس ع١ٍ١ض٠ش

 (  g 1 ٚحكذ غشحَ وظٍش كشحسس دسؿش ٌشفغ حٌالصِش حٌلشحسس و١ّش حٔٙخ ػٍٝ طؼشف: (1د- 2014)  حٌٕٛػ١ش حٌلشحسسػشف - 18ط

 ٚحكذس, ع١ٍ١ض٠ش دسؿش ِخدس حٞ ِٓ(

 لخسْ ر١ٓ حٌغؼش حٌلشحس٠ٗ ٚحٌلشحسس حٌٕٛػ١ٗ- 19ط

 

 

 ٠ـشٞ كغخد حٌلشحسس حٌّظخكزٗ ٌٍظفخػً ػٕذ ػغؾ ػخرض - ػًٍ   - 20ط

 حٌّظخكزش حٌلشحسس فخْ ٌزٌه.ػخرض كـُ ػٕذ ٠لذع ِٕٙخ ؿذحًا  ٚل١ًٍ ػخرض, ػغؾ ػٕذ حٌى١ّ١خث١ش حٌؼ١ٍّخص حغٍذ الٔٗ طلذع-  ؽ

 .ػخرض كـُ ػٕذ ل١خعٙخ ػ١ٍّش ِٓ )حٌـٛٞ حٌؼغؾ( ػخرض ػغؾ ػٕذ حعًٙ رشىً ل١خعٙخ ٠ـشٞ حٌى١ّ١خثٟ ٌٍظفخػً

    ΔHرخٌشِض    ٌٙخ ٠شِض ٚحٌظٟ حٚ  حٌظغ١ش رخالٔؼخٌزٟ  حٚ  كشحسس حٌظفخػً   ػخرض ػغؾ ػٕذ حٌظفخػً كشحسس فٟ حٌظغ١ش ٠غّٝ- 21ط

 ΔH = qP-           ؽ حػؾ ػاللش س٠خػ١ٗ طز١ٓ كشحسس حٌظفخػً حٌّمخعٗ طلض ػغؾ ػخرض – 22ط

 ΔH  ِخرح طؼٕٟ حشخسس حٌظغ١ش رخالٔؼخٌزٟ- 23ط

 ؽ حرح وخْ حٌظغ١ش رخالٔؼخٌزٟ ِٛؿذ ٠ؼٕٟ حْ حٌظفخػً ِخص ٌٍلشحسس حِخ حرح وخْ حٌظغ١ش رخالٔؼخٌزٟ عخٌذ ٠ؼٕٟ حْ حٌظفخػً رخػغ ٌٍلشحسس

 غ١ش دحٌش( ِغخس دحٌش ػٍٝ ِٚؼخي كخٌش دحٌش طؼذحْ و١ّظ١ٓ ػٍٝ ِؼخالًا  ٚحػؾ ,(2 د 2013ٚصحسٞ  )حٌلخٌش رذحٌش ٔؼٕٟ ِخرح – 24ط

    .)كخٌش

 حٌٕظش رغغ حٌظغ١ش رؼذ ٌٍٕظخَ  حٌٕٙخث١ش ٚحٌلخٌش حٌظغ١ش, لزً ٌٍٕظخَ حالرظذحث١ش حٌلخٌش ػٍٝ طؼظّذ حٌظٟ حٌى١ّش حٚ حٌخخط١ش طٍه ٟ٘-   ؽ

١ٌغض ) ٠ؼظزش حالٔؼخٌزٟ ٚحالٔظشٚرٟ دحٌٗ كخٌٗ حِخ دسؿٗ حٌلشحسٖ فظؼظزش دحٌٗ ِغخس .حٌظغ١ش خالٌٗ ِٓ طُ حٌزٞ حٌّغخس حٚ حٌطش٠ك ػٓ

 (دحٌٗ كخٌٗ

  ٌالٔؼخٌزٟ حٌّطٍمش حٌم١ّش ل١خط ػًٍ ال٠ّىٓ- 25ط
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الْ حالٔؼخٌزٟ ٘ٛ دحٌٗ كخٌٗ ٠ؼظّذ ػٍٝ حٔؼخٌزٟ  حٌّظفخػالص ٚحٌٕٛحطؾ ٚرخٌظخٌٟ ٠ّىٓ ل١خط ٌظغ١ش فٟ حالٔؼخٌزٟ ٚحٌزٞ ٠ّؼً -   ؽ

 رخٌؼاللش 

                                                            ΔH=ΔHf –ΔHi 

 -------------- ٚ ---------------  طمغُ حٌخٛحص حٌؼخِٗ ٌٍّٛحد حٌٝ لغ١ّٓ  (2 د– 2013 ()2 د – 2014-  )26ط 

 -         ؽ دٚس ػخٟٔ– 2016 .ِٕٙخ ٌىً حِؼٍش حػطخء ِغ حٌشخٍِش ٚحٌخٛحص حٌّشوضس حٌخٛحص ر١ٓ حٌفشق ِخ – 26ط

 ٚحٌغؼش حٌىظٍش ٚحٌلـُ ِؼً حٌٕظخَ فٟ حٌّٛؿٛدس حٌّخدس و١ّش ػٍٝ طؼظّذ حٌظٟ ؿ١ّغ حٌخٛحص طشًّ ٟٚ٘ : حٌشخٍِش حٌخٛحص -1

 .حٌخ .. حٌلشس ٚحٌطخلش ٚحالٔظشٚرٟ ٚحالٔؼخٌزٟ حٌلشحس٠ش

 حٌلشحسس ٚدسؿش حٌؼغؾ ِؼً حٌٕظخَ فٟ حٌّٛؿٛدس حٌّخدس و١ّش ػٍٝ الطؼظّذ حٌظٟ حٌخٛحص ؿ١ّغ ٚطشًّ :حٌّشوضس حٌخٛحص 2-

 .حٌخ ... حٌٕٛػ١ش     ٚحٌلشحسس ٚحٌىؼخفش

  طشًّ ؿ١ّغ حٌخٛحص حٌظٟ ال طؼظّذ ػٍٝ و١ّش حٌّخدس (  --------------  )دٚس ػخٌغ -  3 د– 2015

     --------------طمغُ حٌخٛحص حٌؼخِش ٌٍّٛحد حٌٝ   دٚس ػخٟٔ   – 2014 2016

 حػؾ ِخطؾ ؽخلش ٌٍظفخػالص حٌّخطٗ ٚحٌزخػؼٗ- 27ط

               

 ( حالٔؼخٌزٟ حٞ ) qp ( حٌؼغؾ ػزٛص ػٕذ حٌّٕزؼؼش حٚ حٌّّظظش حٌلشحسس ل١خط رٛعخؽظٗ طظُ حٌزٞ حٌلشحسٞ حٌّغؼش طف- 28ط

 ِٓ ِؼ١ٕش  و١ّش فٟ ِغّٛس ٌٍظفخػً ٚػخء ِٓ  ٠ظىْٛ. طفخػٍشٌُح ٚحدٌُح ِٓ ِؼشٚفش و١ّخص  ف١ٗ طٛػغال ؿ١ذح ػض ِؼضٚي ؿٙخص

 ٠ٚغظخذَ ٌم١خط حٔؼخٌزٟ حكظشحق حٌظفخػً  ك١غ ٠ّىٓ ل١خط حالٔؼخٌزٟ ِٓ خالي حٌطخلش حٌظٟ ٠ّظظٙخ حٌّخء ٚحٌظٟ  حٌىظٍش ِؼشٚفشحٌّخء 

 طغزذ ص٠خدس فٟ كشحسطٗ

 (ِؼٕٝ)ِالكظخص 

 ٌٗ حٔؼخٌزٟ فٟ حٌظغ١ش ٚل١ّش كشحسس سسطق ٠ظخكزٗ حٌزٞ حٌى١ّ١خثٟ حٌظفخػً  Exothermic Reaction ٌٍلشحسس رخػغ طفخػً 

 .عخٌزش

 ٌٗ حٔؼخٌزٟ فٟ حٌظغ١١ش ٚل١ّش كشحسس حِظظخص ٠ظخكزٗ حٌزٞ حٌى١ّ١خثٟ حٌظفخػً Endothermic Reaction ٌٍلشحسس ِخص طفخػً

 .ِٛؿزش

 ؽش٠مٗ حٌّغؼش طؼظزش ؽش٠مٗ ِلذٚدٖ ٌلغخد حٔؼخٌزٟ حٌظفخػً: ػًٍ 

 الٔٗ ٠غظؼًّ ٌلغخد حٔؼخٌزٟ حالكظشحق فمؾ ٚال ٠غظؼًّ ٌلغخد حٔٛحع حالٔؼخٌز١خص حالخشٜ - ؽ

  رّخرح طخظٍف حٌّؼخدٌش حٌلشحس٠ٗ  ػٓ حٌّؼخدالص حالخشٜ-  29ط

٠ـذ وظخرٗ ل١ّٗ حالٔؼخٌزٟ حِخ ِٕفظً حٚ ػ١ّٕخ فخْ وخٔض حشخسس حالٔؼخٌزٟ عخٌزٗ حٚ وظزض حٌطخلش فٟ حٌٕخطؾ ٠ؼٕٟ حْ حٌظفخػً  -1

 رخػغ   ٚحْ وخٔض حشخسس حالٔؼخٌزٟ ِٛؿزٗ حٚ وظزض ِغ حٌّظفخػالص  ٠ؼٕٟ حْ حٌظفخػً ِخص 
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 الخواص  الشامله

 الخواص  الشامله وخواص مركزه

 الخواص  الشامله

 الخواص  المركزه



 

 كشسسحٌّض حٚ ِظظشحٌُ سحسسفي ح و١ّش حْ رٌه فٟ حٌغزذ ٠ٚؼٛد(طؼ١ًٍ )٠ـذ روش حٌلخٌش حٌف١ض٠خ٠ش ٌٍّظفخػالص ٚحٌٕٛحطؾ   -2

 ٌّٛحد حٌظفخػً حٌف١ض٠خث١ش حٌلخٌش حرظغ١ش طظغ١ش

 حرح طُ ػىظ حٌظفخػً طظغ١ش حشخسس حالٔؼخٌزٟ  -3

 حرح ػشرض حٌّؼخدٌش رشلُ ٠ؼشد حالٔؼخٌزٟ رزٌه حٌشلُ  -4

٘ٛ و١ّٗ حٌلشحسس حٌّّظظٗ حٚ حٌّٕزؼؼٗ  حٌّمخعٗ طلض حٌؼشٚف حٌم١خع١ٗ ِٓ ػغؾ  : ػشف حٔؼخٌزٟ حٌظفخػً حٌم١خع١ش-  30ط

1atm  298 ٚدسؿش كشحسسK     ٠ٚشِض ٌٙخ رخٌشِض  ΔH
0r  

ٟ٘ و١ّٗ حٌلشحسس حٌّّظظٗ حٚ حٌّٕزؼؼٗ حٌالصِٗ ٌظى٠ٛٓ ِٛي ٚحكذ ِٓ حٞ ِخدٖ ِٓ  :  ػشف حٔؼخٌزٟ حٌظى٠ٛٓ حٌم١خع١ٗ- 31ط

ΔHػٕخطش٘خ حال١ٌٚٗ ٚرخػزض طٛس٘خ   ٠ٚشِض ٌٗ رخٌشِض 
0f 

 ٚسدص ػ١ٍٙخ حفىخس حعجٍٗ----   ِّٙٗ   ٚصحس٠خ 

 

ΔHِظٝ ٠ظزق     - 32ط
0
r = ΔH

0
f  

طى٠ٛٓ ِٛي ٚحكذ ِٓ حٌّشوذ ِٓ ػٕخطشٖ ٚرخػزض طٛس٘خ فٟ حٌظشٚف  )ػٕذِخ وظخرش ِؼخدٌٗ حٌظفخػً رششٚؽ ِؼخدٌٗ حٌظى٠ٛٓ -  ؽ

 (حٌم١خع١ٗ

OHOH  ٌٍظفخػً حٌغخصٞ   rػًٍ    - 33ط 22 222    ٞٚال طغخ   f ي  H2O    (  ٞ2016ٚصحس) 

 الْ حٌظفخػً ال ٠ّؼً طى٠ٛٓ ِٛي ٚحكذ ِٓ حٌّخء ٌزٌه ال ٠ؼظزش طفخػً طى٠ٛٓ حٌّخء الٔٗ فٟ حٌٕخطؾ ١ٌِٛٓ ِٓ حٌّخء -    ؽ

 طخِخًا  كشلخًا  ِخدس حٞ ِٓ ٚحكذ ِٛي كشق ِٓ حٌّظلشسس حٌلشحسس رخٔٙخ ٚطؼشف     ΔHc̊  :  حٌم١خع١ش حالكظشحق حٔؼخٌزٟػشف   – 34ط

 atm 1  ٚػغؾ C̊ 25 كشحسس دسؿش ِٓ حٌم١خع١ش حٌظشٚف ػٕذ حالٚوغـ١ٓ ِغ

 ِّٙٗ ٚصحس٠خ ٚسد ص ػ١ٍٙخ حفىخس حعجٍٗ

 

 

 

 

 

ΔHػًٍ ٌٍظفخػً حٌظخٌٟ فخْ    – 35ط
o
c   ٞٚال ٠غخ   ΔH

0
r   

2C6H12O6 (s)+ 12O2(g)                   12CO2(g)+ 12H2O(l)       ΔHr ̊ = - 5616 kJ/mol 

 الن التفاعل ال ٌمثل احتراق مول واحد من مركب الكلوكوز لذلك ال ٌعتبر تفاعل احتراق النه احتراق مولٌن من المركب

 معلومه مهمه

 قٌم ذات واالنجماد التكثٌؾ انثالبً تكون بٌنما .ممتصة حرارة انها اي موجبة قٌم ذات جمٌعها واالنصهار التبخر انثالبً تكون

 .منبعثة حرارة انها :اي سالبة،

 

 

 طٛس٘خ حالعخع١ش رخػزض ػٕخطش٘خ ِٚٓ حٌّخدس ِٓ ٚحكذ ِٛي طىْٛ طّؼً ΔHf̊ حٌم١خع١ش حالٔؼخٌزٟ ششٚؽ طلمك حٌظٟ حٌلشحس٠ش حٌّؼخدٌش حٔظزخٖ

 

    كنواتج  H2O   و  CO2ان حرق العناصر ٌعطً اكاسٌد تلك العناصر اما حرق المركبات العضوٌه فٌعطً ؼاز  : انتباه

 جمٌع تفاعالت االحتراق باعثه للحراره اي االنثالبً لها سالب : انتباه

 ِٓ ٚحكذ ِٛي كشق ٟ٘   ΔHc̊ حٌم١خع١ش حالكظشحق  ٚحٔؼخٌزٟ ΔHr̊  حٌم١خع١ش حٌظفخػً حٔؼخٌزٟ ٌظغخٚٞ حالعخعٟ حٌششؽ حْ  : انتباه

 .حالٚوغـ١ٓ ِٓ ٚحف١ش  و١ّش ِغ حٌّخدس
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  ما هو نص قانون هٌس ؟ وما هً فائدته- 36س

 من سلسلة فً او واحدة خطوة فً التفاعل تم سواء نفسه هو انثالبً التفاعل فً التؽٌر فان نواتج الى المتفاعالت تحوٌل عند 

 .”الخطوات

حساب انثالبً التفاعالت التً - 2حساب انثالبٌات  التفاعالت او المواد التً ٌصعب الحصول علٌها مباشره  - 1 ) فائدته 

 (حساب انثالبً التفاعالت او المكونات لتً تعطً نواتج ؼٌر مرؼوب فٌها  - 3تستؽرق وقت طوٌل لحصولها   

 التً ٌتصؾ بها االنثالبً وٌعتمد علٌها قانون هٌس  (الحقٌقة) ما هً الخاصٌه – 37س

 اي( فقط للنظام النهائٌة والحالة االبتدائٌة الحالة على تعتمد انها اي حالة دالة هً ̊ ΔHrحقٌقه ان  على هٌس قانون ٌعتمد-   ج

 .الناتجة المواد الى المتفاعلة المواد من للتحول التفاعل ٌسلكها التً المسارات على والتعتمد .)والنواتج المتفاعالت طبٌعة على

 عرؾ العملٌات التلقائٌه- 38س

 اي من تؤثٌر دون معٌنة ظروؾ عند نفسها تلقاء من تحدث ان ٌمكن كٌمٌائٌة او فٌزٌائٌة عملٌة اي بانها التلقائٌة العملٌة تعرؾ 

 خارجً عامل

  ال ٌمكن القول ان اي تفاعل تلقائً ٌجب ان ٌكون باعث: علل  – 39س

 تلقائٌاًا  وتحدث للحرارة ماصة تكون والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة التؽٌرات بعض هنالك ان هو جداًا  بسٌط لسبب وذلك- ج

 علل االنثالبً لٌس هو الدالة المسٌره للتفاعل  – 30س

الن بعض التفاعالت ماصه وتحدث تلقائٌا والبعض االخر باعثه وتحدث تلقائٌا اٌضا ولذلك ال ٌمكن القول ان االنثالبً هو  –ج 

 الداله التً تتحكم فً معرفه التفاعل تلقائً اوال من خالل اشارته

 ثم رتب حاالت الماد الثالث حسب زٌادة  االنتروبً (تعرٌؾ )ماذا ٌقصد باالنتروبً  -  31س

 تصؾ ثرموداٌنمكٌة دالة فاالنتروبً .النظام الانتظام او مقٌاس للعشوائٌة بانها تعرؾ والتً (S) بالرمز لها وٌرمز االنتروبً - ج

 كان وكلما .كبٌرة االنتروبً قٌمة كانت )اكبر عشوائٌة( النظام فً قلٌالًا  االنتظام كان فكلما .النظام انتظام ال درجة تصل مدى اي الى

  .صؽٌرة االنتروبً قٌمة كانت )عشوائٌة اقل( اكثرانتظاماًا  النظام

 S(g) > S(l) > S(s)            وٌكون االنتروبً لحاالت الماده حسب الترتٌب  التالً                                              

 ال ٌمكن قٌاس القٌمة المطلقة لالنتروبً: علل - 32س

 .االنتروبً فً الحاصل التؽٌر ٌقاس وانما لها المطلقة القٌمة تقاس ان الٌمكن لذا االنثالبً شؤن شؤنها حالة دالة االنتروبً ان- ج

ΔS = Sf – Si                                                                                                                                               

  

  ػًٍ ٠ضدحد حالٔظشٚرٟ رض٠خدٖ حٌظغخ١ٓ – 33ط

 دسؿش رض٠خدس ٌزٌه, حػخفش .ٚحال٘ظضحص٠ش حٌذٚسح١ٔش حٌلشوخص رض٠خدس ٠مَٛ ٌٍـض٠جخص حالٔظمخ١ٌش حٌلشوخص ٌض٠خدطٗ حػخفش فخٌظغخ١ٓ

 حٔظشٚرٟ طضدحد ٌزح حٌٕظخَ ػشٛحث١ش ِٓ ٠ض٠ذ حٌظغخ١ٓ حْ ٚػ١ٍٗ .حٌـض٠ج١ش رخٌلشوش ؿ١ّؼٙخ حٌّشطزطش حٌطخلخص حٔٛحع طضدحد حٌلشحسس,

 .حٌٕظخَ

     مالحظه لم ٌطلب السبب: تلقائٌة ؼٌر واٌها تلقائٌة التالٌة العملٌات من اي-  34س

 تلقائً-                                                                      ج.الماء فً الطعام ملح ذوبان )أ

10 



 

 ؼٌر تلقائً-                                                                              ج.إٌفرست قمة تسلق )ب

 تلقائً-                                   ج.العطر قنٌنة ؼطاء رفع بعد الؽرفة فً العطر رائحة انتشار )ج

 ؼٌر تلقائً- ج                                                  الؽازات من مزٌج من والنٌون الهٌلٌوم فصل )د

زٌاده العشوائٌه ٌزداد : مالحظه) : للعملٌات االتٌة الصفر من اقل او اكبر ΔS االنتروبً فً التؽٌر كان اذا فٌما تنبؤ - 35س

 (االنتروبً موجب

  اذن ٌكون االنتروبً سالب اقل من صفر---- تقل العشوائٌه --- التجمد تحول من السائل الى صلب - ج       االثٌل كحول تجمد )أ

 اذن االنتروبً موجب اكبر من صفر--- زٌاده العشوائٌه ---  التبخر تحول من السائل الى بخار  - ج        البروم سائل تبخر )ب

 االنتروبً اكبر من صفر---  ذوبان السكر تنتشر جزٌئات وسط المحلول اي ٌتزداد العشوائٌه - ج   الماء فً الكلوكوز ذوبان )ج

 تقل الحركه العشوائٌه اي ٌصبح االنتروبً سالب-       ج    C̊ 20 الى̊ C 80 من النتروجٌن ؼاز تبرٌد )د

 :االتٌة النظام للعملٌات انتروبً تتؽٌر كٌؾ- 36س

 ٌقل النتروبً--- التكثؾ تحول من الحاله البخارٌه الى سائله  فتقل العشواٌه - ج         .الماء بخار تكثؾ )أ

 ٌقل االنتروبً--- التبلور تحول من السائل الى الصلب  فتقل العشوائٌه   .المشبع محلوله فوق من السكر بلورات تكون )ب

 ٌزداد االنتروبً---- تسخٌن الؽاز تزداد الحركه العشوائٌه     C̊ 80   حٌٝ H2 ِٓ 20 C̊ ؼاز تسخٌن )ج

  ٌزداد االنتروبً–تزداد العشوائٌه --- التسامً تحول من الصلب الى ؼاز   .الصلب الٌود تسامً )د

 علل االنتروبً ال ٌعتبر داله لتحدٌد تلقائٌه التفاعل - 37س

النه هناك بعض التفاعالت تتجه نحو العشوائٌه تلقائٌا مثل الذوبان للجلٌد واخرى تتجه نحو االنتظان بصور تلقائٌه اٌضا مثل - ج

  الهضم والبناء الضوئً

 بتلقائٌة التنبإ لنا تتٌح ثرموداٌنمكٌة حالة دالة وهً G بالرمز لها ٌرمز:   الحرة كبس طاقةعرؾ طاقه كبس الحره  -  38س 

 .واالنتروبً االنثالبً فً التؽٌر قٌاس من علٌها الحصول ٌمكن التً العظمى الطاقة  وتمثل الكٌمٌائٌة او الفٌزٌائٌة العملٌات

 مركب اي من واحد مول تكوٌن عند الحرة الطاقة فً التؽٌر مقدار بؤنها  وتعرؾ̊ ΔGf  القٌاسٌة للتكوٌن الحرة كبس طاقة -  39س

 . atm 1 وضؽط̊ C 25 حرارة درجة عند القٌاسٌة الظروؾ عند صورها بؤثبت االساسٌة  بالرمز لها ٌرمز عناصره من

 - ما هً العامل المإثره على تلقائٌة التفاعل وفق عالقه كبس    ج – 40س

 كانت اذا احتماال اكثر التلقائٌة وتكون ماٌمكن اقل )االنثالبً( الطاقة فٌها تكون التً الحالة الى االؼلب على التفاعل ٌتجه -1

 للحرارة باعث ان التفاعل اي سالبة ΔH قٌمة

ٌتجه التفاعل على االؼلب الى الحالة التً تكون فٌها االنتروبً اعلى ما ٌمكن وتكون التلقائٌه اكثر احتماال اذا كانت قٌمة  -2

ΔSموجبه  

 . ΔH ِٓ رخٌّمذحس حوزش T ΔS ٠ىْٛ حٌلذ ػٕذِخ فمؾ عخٌزش ΔG فغظىْٛ ِٛؿزش, ل١ّخًا  ΔH ٚ ΔS ِٓ وً وخْ حرح - 41ط

 . وز١شس T طىْٛ ػٕذِخ حٌششؽ ٘زح ٠ٚظلمك

 . حٌلشحسس دسؿش طؤػ١ش ػٓ حٌٕظش رغغ ِٛؿزش دحثّخ ΔG ل١ّش فغظىْٛ عخٌزش, ل١ّش ΔS ٚ ِٛؿزش ل١ّش ΔH وخٔض حرح - 42ط

 ٠ٚظلمك . ΔH ِٓ رخٌّمذحس حطغش T ΔS حٌلذ ٠ىْٛ ػٕذِخ فمؾ عخٌزش ΔG فغظىْٛ عخٌزش ل١ُ ΔH ٚ ΔS ِٓ وً وخْ حرح - 43ط

 11 .طغ١شس T طىْٛ ػٕذِخ حٌششؽ ٘زح



 

 ٠ٚظلمك . ΔH ِٓ رخٌّمذحس حطغش T ΔS حٌلذ ٠ىْٛ ػٕذِخ فمؾ عخٌزش ΔG فغظىْٛ عخٌزش ل١ُ ΔH ٚ ΔS ِٓ وً وخْ حرح - 44ط

 .طغ١شس T طىْٛ ػٕذِخ حٌششؽ ٘زح

ػ١ٍّش حٔظٙخس ٌـ١ٍذ طٍمخث١ش فٟ حٌظشٚف حالػظ١خد٠ش   ) طى١ٍّٟ  2 د– 2013- 2 ٔخصك١ٓ د2014 – دٚس حٚي – 2015 -1

 (ٚفك وزظ 

 

ال ٠ظلًٍ حٌّخء حٌٝ ػٕخطشٖ حال١ٌٚٗ رخٌظشٚف حالػظ١خد٠ٗ ٚفك  ػًٍ 2 د– 2015 -  1 د2013 – دٚس ػخٌغ – 2014 -1

ػاللش وزظ  

 

٠زٚد ػٕخثٟ حٚوغ١ذ حٌىزش٠ض ٠ٚزؼغ كشحسس حػٕخءرٚرخٔٗ ٚػق رٌه ٚفك ػًٍ   - 2 د– 2013-–خخسؽ لطش -  2013

ػاللش وزظ 

 

ال طظفىه وخسرٛٔخص حٌىخٌغ١َٛ رذسؿخص حٌلشحسس حالػظ١خد٠ش    ط١ّٙذٞ– 2016 -1

 

 ٌتفكك اوكسٌد الزئبق تلقائٌا بالضروؾ االعتٌادٌه -5

 

 ٠ٕـّذ حٌّخء طٍمخث١خ رذسؿخص حٌلشحسس حٌّٕخفؼٗ  ٚفك ػاللش وزظ  تطبٌقً  -2017

 12 (ػًٍ رٚرخْ ٍِق حٌطؼخَ فٟ حٌّخء ػ١ٍّٗ طٍمخث١ٗ ٟٚ٘ ػ١ٍّٗ ِخطٗ) ط١ّٙذٞ – 2014



 (ٚفك وزظ  )ال ٠زٚد حٌـ١ٍذ فٟ دسؿخص حٌلشحسس حٌّٕخفؼش ػًٍ  نازحٌن دور اول – 2014

 ال ٠ظلًٍ حٌّخء حٌٝ ػٕخطشٖ حال١ٌٚٗ رخٌظشٚف حالػظ١خد٠ٗ ٚفك ػاللش وزظ دٚس ػخٌغ ػًٍ – 2014

غ١ش طٍمخث١ش فٟ حٌظشٚف حالػظ١خد٠ش ٚػق رٌه ٚفك ػاللش وزظحٌّخء ػ١ٍّٗ حٔـّخد  دور اول – 2014

الجواب 
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 حالٔؼىخع١ش حٌظفخػالص حغٍذ ح١ٌٙخ طظً )عخوٓ( حعظخط١ىٟ حطضحْ كخٌش ١ٌٚغض )كشوٟ( د٠ٕخ١ِىٟ حطضحْ كخٌش (ٚصحسٞ ):طؼش٠فٗ 

 ِخٌُ طغ١ش, دْٚ ػخرظش ػٕذ٘خ ٚحٌّظفخػٍش حٌٕخطـش حٌّٛحد طشحو١ض فظىْٛ ِظغخ٠ٚش, حالطـخ١٘ٓ رىال حٌظفخػً عشػش ِؼذي طظزق ػٕذِخ

 طٛلف لذ حٌلخٌش طٍه فٟ حٌظفخػً ٠زذٚ ٌزح حٌظفخػً, ػٕذ٘خ ٠ظُ حٌظٟ حٌظشٚف ػٍٝ طغ١١ش أٞ ٠لذع

 طفخػٍض حٌظٟ حٌّٛحد أٚ حٌّخدس ػٓ طفخطٙخ فٟ طخظٍف ؿذ٠ذس ِٛحد حٌٝ أوؼش أٚ ٚحكذس ِخدس ف١ٙخ طظلٛي ػ١ٍّش ٘ٛ حٌى١ّ١خثٟ حٌظفخػً

 .حٌزذح٠ش فٟ

 أٚ الكذ طخَ حعظٙالن )ِؼ١ٕش ظشٚف ػٕذ( ف١ٙخ ٠ظُ حٌظٟ حٌى١ّ١خث١ش حٌظفخػالص :رؤٔٙخ  (ٚصحسٞ )حالٔؼىخع١ش غ١ش حٌظفخػالص ػشف

 .ِٕٙخ طىٛٔض حٌظٟ حٌّٛحد ٌظى٠ٛٓ طظفخػً أْ ػٍٝ حٌمذسس ٔفغٙخ, حٌظفخػً ظشٚف ػٕذ حٌٕخطـش ٌٍّٛحد ٚال٠ىْٛ حٌّظفخػٍش, حٌّٛحد ؿ١ّغ

 رذح٠ش فٟ ٔٛحطؾ حٌٝ حٌّظفخػٍش حٌّٛحد طلٛي ف١ٙخ ٠ظُ حٌظٟ حٌى١ّ١خث١ش حٌظفخػالص ( رؤٔٙخ (ٚصحسٞ )حالٔؼىخع١ش  حٌظفخػالص ػشف

 .)حخشٜ ِشس ِٕٙخ طىٛٔض حٌظٟ حٌّٛحد ٌظى٠ٛٓ رؼؼٙخ ِغ طظفخػً أْ ػٍٝ حٌّمذسس حٌٕخطـش ٌٍّٛحد ٠ٚىْٛ حٌظفخػً,

 ٚحكذ ؽٛس فٟ ؿ١ّؼٙخ ٚحٌٕخطـش حٌّظفخػٍش حٌّٛحد ف١ٙخ طىْٛ حٌظٟ حٌظفخػالص ٟ٘ (ٚصحسٞ) حٌّظـخٔغش حالٔؼىخع١ش حٌظفخػالص

    ٚصحسٞ------------ حٌظفخػالص حٌّظـخٔغٗ–طذػٝ حٌظفخػالص حٌظٟ طىْٛ ف١ٙخ حٌّظفخػالص ٚحٌٕٛحطؾ رطٛس ٚحكذ د  -  1 ط

 ٚصحسٞ-------- حٌظفخػالص حٌغ١ش ِظـخٔغٗ--طذػٝ حٌظفخػالص حٌظٟ طىْٛ ف١ٙخ حٌّظفخػالص ٚحٌٕٛحطؾ رخؽٛحس ِخظٍفٗ د  - 2ط

 (ٚصحسٞ ) طٛلفض, لذ ٚوؤٔٙخ حالطضحْ كخٌش حٌٝ طظً حٌظٟ حٌظفخػالص ػًٍ طظٙش3ط 

 ٚرىال ِغظّش حٌظفخػً أْ أٞ .)عخوٓ(حعظخط١ىٟ حطضحْ كخٌش ١ٌٚغض )كشوٟ( د٠ٕخ١ِىٟ حطضحْ كخٌش ٟ٘ حٌى١ّ١خثٟ حالطضحْ كخٌش ألْ

 رحطٙخ ٚحٌغشػش رخٌّمذسس ٚحٌخٍفٟ حالِخِٟ حالطـخ١٘ٓ

 وخْ حطـخ٘خًا  حٞ فٟ حٌى١ّ١خثٟ حٌظفخػً عشػش فخْ حٌلشحسس دسؿش ػزٛص ػٕذ” ٠ٕٚض  (ٚصحسٞ     (حٌىظٍش فؼً ػشف لخْٔٛ- 4ط

 فٟ ِخدس وً حِخَ حٌّٛػٛع حٌّٛالص ػذد ٠ّؼً حط حٌٝ ِشفٛع ِٕٙخ والًا  حٌّظفخػٍش ٌٍّٛحد حٌّٛالس٠ش حٌظشحو١ض ِغ ؽشد٠خًا  طظٕخعذ

 .“حٌّٛصٚٔش حٌى١ّ١خث١ش حٌّؼخدٌش

 .kb  حٌخٍفٟ حٌظفخػً عشػش طٕخعذ ٚػخرض  kf   حالِخِٟ حٌظفخػً عشػش طٕخعذ ػخرض ر١ٓ حٌٕغزش رخٔٗ Keq حالطضحْ ػخرض ٠ؼشف

 حٌظشحو١ض ػشد كخطً ػٍٝ حالطضحْ ِمغِٛخًا  كخٌش ػٕذ حٌٕخطـش ٌٍّٛحد حٌّٛالس٠ش حٌظشحو١ض ػشد كخطً:  ح٠ؼخ  ٠ّٚىٓ طؼش٠فٗ

ًٌل  حالطضحْ ػٕذ حٌّظفخػٍش ٌٍّٛحد حٌّٛالس٠ش  حٌّٛصٚٔش, حٌظفخػً ِؼخدٌش فٟ ِٛالطٙخ ػذد الط ِشفٛع ِٕٙخ و

 ِمغِٛخًا  حالطضحْ ػٕذ حٌٕخطـش ٌٍّٛحد حٌـضث١ش حٌؼغٛؽ ػشد كخطً( رخٔٗ KP حٌـضث١ش حٌؼغٛؽ رذالٌش حالطضحْ ػخرض ػشف- 5ط

 ػشد كخطً ػٍٝ

ًٌل  حالطضحْ ػٕذ حٌّظفخػٍش ٌٍّٛحد حٌـضث١ش حٌؼغٛؽ  ,)حٌّٛصٚٔش حٌظفخػً ِؼخدٌش فٟ ِٛالطٙخ ػذد حط حٌٝ ِشفٛع ِٕٙخ و

 Δngعلى قٌمه حٌـٛحد   (ٚصحسٞ )         ----------------                 ة   قٌم على KP و Kc بٌن العالقة تتوقؾ- 1ط

 Δngاعتمادا على قٌمه  KP و Kc بٌنِخ ٟ٘  حٌؼاللٗ ر١ٓ  - 2ط

 :ٚوخالطٟ Δng ل١ّش ػٍٝ Kc ٚ KP ر١ٓ حٌؼاللش ٚطظٛلف 

. Δng    - 1 ٞٚل١ّش فخْ , طفشحًا  طغخ    kp = kc  

  Δng - 2 ٞٚل١ّش فخْ , ِٛؿزش ل١ّش طغخ KP ل١ّش ِٓ حوزشkc       

  Δng - 3 ٞٚل١ّش فخْ , عخٌزش ل١ّش طغخ KP ل١ّش ِٓ حطغش    k c 14 

     (حٌظٛحصْ ٌى١ّ١خثٟ : )     حٌفظً حٌؼخٟٔ

 



ِخ ٟ٘ ح١ّ٘ش ػخرض الطضحْ - 3ط

 .حٌّؼخدٌش وظخرش ٚؽش٠مش حالطضحْ ػخرض ر١ٓ حٌؼاللش ر١خْ - د         حٌظفخػً حطـخٖ طلذ٠ذ - أ

و١ف طلذ٠ذ حطـخٖ حٌظفخػً ِٓ خالي ل١ّش ػخرض حالطضحْ - 4ط

 حرح وخٔض ل١ّٗ ػخرض حالطضحْ حوزش ِٓ ٚحكذ رىؼ١ش فٙزح ٠ؼٕٟ حْ حطـخٖ حٌظفخػً ٠شؿق حالِخِٟ رىؼ١ش ٚحرح وخٔض ل١ّٗ ػخرض حالطضحْ –ؽ 

حلً ِٓ ٚحكذ رىؼ١ش فٙزح ٠ؼٕٟ حْ حٌظفخػً ٠شؿق حالطـخٖ حٌخٍفٟ رىؼ١ش ٚحْ وخٔض ل١ّش ػخرض حالطضحْ لش٠زٗ حٚ طغخٚٞ ٚحكذ فٙزح ٠ؼٕٟ 

 حْ طشحو١ض حٌٕٛحطؾ طغخٚٞ حٌّظفخػالص ػٕذ  كخٌش حطضحْ

ػشف كخطً حٌظفخػً - 4ط

Q ػٕٙخ   ٠ؼزش  ٚحالطضحْ كخٌش حٌٝ رٛطٌٛٗ ٌٍظٕزئ حٌظفخػً  خالي ِخ ٌلظش فٟ طلغذ حالطضحْ ٌؼخرض حفظشحػ١ش ل١ّش ٟٚ٘

ِخ ٟ٘ ح١ّ٘ش كخطً حٌظفخػً - 5ط

ر١خْ حطـخٖ حٌظفخػً - 2 ر١خْ ً٘ حٌظفخػً ِظضْ ٚ ال     -1

ِخ حٌفشق ر١ٓ كخطً حٌظفخػً ٚػخرض حالطضحْ- 6ط

 .حالطضحْ كخٌش حٌٝ حٌظفخػً ٚطٛي ػٕذ حٌم١ُ رخٌؼشٚسس ١ٌغض ٟ٘     Q ػاللش فٟ حٌّغظخذِش حٌظشحو١ض حْ ٘ٛ ر١ّٕٙخ حٌشث١غٟ حٌفشق

وّخ حْ كخطً حٌظفخػً ٠لغذ فٟ حٞ ٌلظش ِخ ر١ّٕخ ػخرض حالطضحْ ٠لغذ ِٓ كخٌش حالطضحْ 

ر١ّٕخ ----------------    طغخٚٞ ΔGػٕذ كخٌٗ حالطضحْ فخْ - 7ط
0

 ΔG تسأي ------------------------

ΔG  ل١ّش وخٔض وٍّخ   ح٠ـخر١خ Keq ل١ّش صحدص حرح-8ط
0
.حٌظفخػً -----------   ص٠خدس ِّخ٠ؼٕٟ   --------- ل١ّش رحص 

ΔG  ل١ّش وخٔض وٍّخ   ح٠ـخر١خ Keq ل١ّش لٍض  حرح- 9ط
0
.حٌظفخػً -----------   ٔمظخْ  ِّخ٠ؼٕٟ   --------- ل١ّش رحص 

 فٟ ِخ طفخػً ػٍٝ حٌلشحسس دسؿش حٚ حٌؼغؾ حٚ حٌلـُ حٚ حٌظشو١ض طغ١ش ِؼً خخسؿٟ, ِئػش حػش حرح ( ػشف لخػذس ٌٛ شخط١ٍٗ 10ط

     )ؿذ٠ذس حطضحْ كخٌش حٌٝ حٌظفخػً ١ٌظً حٌّئػش رٌه طؤػ١ش ِٓ ٠مًٍ حٌزٞ رخالطـخٖ ٠ظـٗ حٌظفخػً ٘زح فخْ حطضحْ, كخٌش

ِخ ٟ٘ حٌؼٛحًِ حٌّئػشس ػٍٝ كخٌش حالطضحْ – 11ط

طغ١ش دسؿش كشحسس حٔخء حٌظفخػً - 3طخػ١ش طغ١ش حٌؼغؾ    حٚ  كـُ حالٔخء  -  2طخػ١ش حٌظغ١ش رظشو١ض  - 1-  ؽ

 حٌـٛحد دسؿٗ حٌلشحسس--------------    ال ٠ظغ١ش ػخرض حالطضحْ حال رظغ١ش - 12ط

 ΔG∘= - RT lnصفر

Keq
 سالبه

 موجبة تلقائٌة

 تلقائٌة
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 5ص٠خدس حٌؼغؾ - 4خفغ دسؿش حٌلشحسس   - C2H4   3حػخفش و١ّٗ حٌٝ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٚ - C2H6    2علذ و١ّٗ ِٓ - 1 -ؽ

 طم١ٍض حٌلـُ ٌٍٛػخء- 
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 طٛلفض ِخ عزذ طظٛلف رؼغ حٌظفخػالص ٚطظٙشٜ حخشٜ وخٔٙخ   حٌذٚس حٌؼخٟٔ 2013

 الْ كخٌش حالطضحْ ٟ٘ كخٌش حطضحْ كشوٟ ١ٌٚظ حعظخط١ىٟ طغ١١ش رخطـخ١٘ٓ رغشػش ِظغخ٠ٚٗ 2014

ٚػخرض -----------   فخٌظفخػً ٠ٕضحف ٔلٛ 1ngحٌظفخػالص حٌّظـخٔغش  ػٕذ خفغ حٌؼغؾ ٌخ١ٍؾ ِظٛحصْ ف١ٗ   ط١ّٙذٞ 2013

 --------حالطضحْ

 ٚػخرض حٌّظفخػالص فشق حٌّٛالص حٌغخص٠ٗ عخٌذ حٞ ِـّٛع ِٛالص حٌّظفخػالص حٌغخص٠ٗ حوزش ٚخفغ حٌؼغؾ  ٠ٕضحف حٌظفخػً ٔلٛ

 ال ٠ظغ١شحالطضحْ 

 ٌظفخػً ِظضْ ِخص ٌٍلشحسس ػٕذ طزش٠ذ حالٔخء--------- ٠ظشؿق حٌظفخػً    دٚس خخسؽ حٌمطش 2013

   حٌخٍف٠ٟظشؿق حٌظفخػً -       ؽ 

          ٔفظ حٌـٛحد              ٌظفخػً ِظضْ ِخص ٌٍلشحسس ػٕذ طزش٠ذ حالٔخء--------- ٠ظشؿق حٌظفخػً   حٚيدٚس  2013

  ٚفك 1ngػٍٝ كخٌش حٌظٛحصْ ٚػخرض حالطضحْ ٌظفخػً رخػغ ٚ  (ص٠خدس دسؿشحٌلشحسس  , طم١ٍض كـُ حالٔخء )ِخ طخػ١ش  (ٚصحسٞ)

لخػذس ٌٛ شخط١ٍٗ 

 طم١ٍض كـُ حالٔخء  ٠ؼٕٟ ص٠خدس حٌؼغؾ  ٠ٚظـٗ حٌظفخػً طلٛ حٌٕٛحطؾ  ٚال ٠ظغ١ش ػخرض حالطضْ  – ؽ 

  ص٠خدس دسؿش حٌلشحسس  ٠ؼًّ حٌّخص حٞ حٌخٍفٟ ٠ٚمً ػخرض حالطضحْ-  ؽ

  فخْ حٌظفخػً ٠ٕضحف ٔلٛ حٌّظفخػالص ػًٍ 1ngص٠خدس حٌؼغؾ ػٍٝ خ١ٍؾ ِظٛحصْ   دٚس ػخٟٔ طى١ٍّٟ  2014

الْ فشق حٌّٛالص حٌغخص٠ٗ ِٛؿذ حرْ ِٛالص غخصحص حٌٕٛحطؾ حوزش ِٓ حٌّظفخػالص ٚص٠خدس حٌؼغع ٠شؿق حٌظفخػً ٔلٛ حٌّٛالص - ؽ

 حاللً حٞ ٔلٛ حٌّظفخػالص

 ِخ طخػ١ش وً ِٓ حٌؼٛحًِ حالط١ش ػٍٝ كخٌش حالطضحْ ٚػخرض حالطضحْ ٌٍظفخػً حٌغخصٞ حٌّظضْ     دٚس ػخٟٔ  – 2014

2242 NOON ( ٗحٚال طغخ١ٓ خ١ٍؾ حالطضحْ فٟ حٔخء ِغٍك  ػخ١ٔخ ص٠خدس حٌؼغؾ حٌىٍٟ رذسؿش كشحسس ػخرظ)          

 حٚال طغخ١ٓ حٌخ١ٍؾ ٚحٌظفخػً ِخص حٞ حالِخِٟ ِخص ٚحٌخٍفٟ رخػغ ع١ؼًّ حالِخِٟ ٠ٚضدحد  ػخرض حالطضحْ  )حٌـٛحد 

 18              ػخ١ٔخ ص٠خدس حٌؼغؾ  ٠ظـٗ ِٓ حٌّٛالص حالوزش حٌٕٛحطؾ حٌٝ حٌٍّٛالص حاللً حٌّظفخػالص 



 

ِخ طخ٠ش وً ِٓ حٌؼٛحًِ حالط١ش     PCl5 +92.5 KJ/mol            PCl3  + Cl2حٌظفخػً حٌغخصٞ حٌّظضْ    دٚس ػخٌغ  – 2014

 ِٓ  PCl3علذ - 3 حٌٝ خ١ٍؾ حالطضحْ    Cl2حػخفش ص٠خدس ِٓ - 2خفغ دسؿش حٌلشحسس   - 1 )ػٍٝ كخٌش حالطضحْ ٚػخرض حالطضحْ   

     حٌـٛحد حػخفش حٌؼخًِ حٌّغخػذ - ص٠خدس حٌؼغع       ص- خ١ٍؾ حالطضحْ     د

 

  KC = 0.3   Q = 1طٕخفغ دسؿش حٌلشحسس ٌظفخػً رخػغ ٌٍلشحسس ػٕذِخ    )ػًٍ  (ٚصحسٞ  ) 

ٚالْ كخطً حٌظفخػً حوزش ٠ؼًّ حٌخٍفٟ حٞ حٌّخص ٚطٕخفغ دسؿش  (حالِخِٟ رخػغ ٚحٌخٍفٟ ِخص  )  حٌظفخػً رخػغ  ٌـٛحد  ح

 حٌلشحسس

 (ٔخصك١ٓ  ) 2014

 (حٌـٛحد  حٌّظـخٔغٗ  ) --------------طذػٝ حٌظفخػالص حٌظٟ طىْٛ ف١ٙخ حٌّظفخػالص ٚحٌٕٛحطؾ رطٛس ٚحكذ د  -1

   ِخ طخػ١ش وً ِٓ  ص٠خدس حٌؼغؾ ٚخفغ دسؿش  +  CH4 +2O2           CO2 + H2Oٌٍظفخػً حٌّظضْ        ؽخلش    -2

 حٌلشحسس ػٍٝ كخٌش حالطضحْ ٚػخرض حالطضحْ

طفش   ٚخفغ دسؿش حٌلشحسس ٠شؿق حٌظفخػً حٌزخػغ حالِخِٟ  = حٌـٛحد  ال طخػ١ش ٌض٠خدس حٌؼغؾ الْ فشق حٌّٛالص حٌغخص٠ٗ 

 ٠ٚضدحد حٌؼخرض

 KC = 1      Q = 1/4ػًٍ طٕخفغ دسؿش كشحسس طفخػً ِخص ػٕذِخ   ٔخصك١ٓ دٚس ػخٟٔ 2014  

ٚالْ حٌؼخرض حوزش ِٓ حٌلخطً ٠ىْٛ حٌظفخػً حِخِٟ حٞ ِخص ٚطٕخفغ دسؿش  (حالِخِٟ ِخص ٚحٌخٍفٟ رخػغ)حٌظفخػً حٌّخص - ؽ

  حٌلشحسس

  ----- KCٚل١ّش  --------------  فخْ حٌظفخػً ٠ٕضحف  ٔلٛ  1nل١ًٍ حٌؼغؾ   فٟ خ١ٍؾ حالطضْ صط١ّٙذٞ ػٕذ  -  2014

 -------

 ٚػخرض حٌّظفخػالص فشق حٌّٛالص حٌغخص٠ٗ عخٌذ حٞ ِـّٛع ِٛالص حٌّظفخػالص حٌغخص٠ٗ حوزش ٚخفغ حٌؼغؾ  ٠ٕضحف حٌظفخػً ٔلٛ

 ال ٠ظغ١شحالطضحْ 

      ال طظغ١ش كشحسس حالٔخء ػٕذ ص٠خدس  +  A               Bدٚس حٚي ػًٍ  فٟ حٌظفخػً حٌغخصٞ حالفظشحػٟ             ؽخلش   –  2014

  حٌؼغؾ

 الْ فشق حٌّٛالص حٌغخص٠ٗ ٠غخٚٞ طفش ٚرخٌظخٌٟ ال طخػ١ش ٌٍؼغؾ ٚال طظغ١ش كشحسس حٌظفخػً-  ؽ

  ػًٍ حٌظفخػالص غ١ش حالٔؼىخع١ش رحص ػخرض حطضحْ وز١ش ؿذح دٚس ػخٟٔ –  2015

 فظىْٛ و١ّٗ حٌٕٛحطؾ وز١شس ؿذح ٚرخٌظخٌٟ ٠ىْٛ حٌؼخرض وز١ش ؿذح (حالِخِٟ )الٔٙخ طغ١ش رخطـخٖ ٚحكذ -    ؽ

     الجوابng                -------------   ػٍٝ ل١ّش    KC  ,  KPطظٛلف حٌؼاللش ر١ٓ  دٚس ػخٟٔ – 2016

  ٠ض٠ق حٌظفخػً رخطـخٖ حٌٕٛحطؾ  1nػًٍ ص٠خدس حٌؼغؾ ػٍٝ طفخػً ِظٛحصْ           حٌظفخػالص حالٔؼىخع١ش  ط١ّٙذٞ  – 2015

  ( حٌٕٛحطؾ)الْ فشق حٌّٛالص حٌغخص٠ٗ عخٌذ ٠ؼٕٟ ِٛالص حٌّظفخػالص حوزش ِٓ حٌٕٛحطؾ  ٚص٠خدس حٌؼغؾ ٠ظـٗ ٔلٛ حٌّٛالص حاللً - ؽ

19 



   ٠ض٠ق حٌظفخػً رخطـخٖ حٌٕٛحطؾ1ngػًٍ طم١ٍض كـُ حالٔخء ػٍٝ طفخػً ِظٛحصْ       دٚس حٚي – 2016

٠ظـٗ ٔلٛ حٌّٛالص حاللً  (ص٠خدس حٌؼغؾ)الْ فشق حٌّٛالص حٌغخص٠ٗ عخٌذ ٠ؼٕٟ ِٛالص حٌّظفخػالص حوزش ِٓ حٌٕٛحطؾ  ٚطم١ٍض حٌلـُ 

 (حٌٕٛحطؾ  )

 حٌخٍفٟ- ؽ      ٌظفخػً ِظضْ ِخص ٌٍلشحسس ػٕذ طزش٠ذ ----------- ٠ظشؿق حٌظفخػً   دٚس ػخٟٔ  – 2016

  رطش٠مش حٌظالِظ الٔظخؽ كخِغ حٌىزش٠ظ١هSO3الِظظخص  ِزخششس حٌّخء حعظخذحَ ٠ّىٓ ػًٍ ال

حٌّظىْٛ حٌذحخٓ حٌلخِغ حْ وّخ رغٌٙٛش عخثً حٌٝ ٚطل٠ٍٛٗ طىؼ١فٗ ٠ّىٓ ال H2SO4 كخِغ ِٓ ػزخد ٠ظىْٛ خٍطّٙخ ػٕذ ك١غ

 حٌّخء ػُ حٌىزش٠ظ١ه كخِغ ٠ؼخف ٌزح ٌٍظٍٛع خط١شحًا  ِظذسحًا  ٠ؼظزش

ِخ ٟ٘ كذٚد حٌلظٛي ػٍٝ ِٕظؾ ػخٌٟ ٌّٚخرح  فٟ ؽش٠ش حٌظالِظ  –ط 

 حرح ِٕٗ حالعظفخدس ٠ّىٓ ال حٌّغخػذ حٌؼخًِ ٌٚىٓ حٌّٕظؾ ِٓ ِض٠ذ ػٍٝ ٌٍلظٛي حٌظفخػً طزش٠ذ ف١ـذ ٌٍلشحسس رخػغ ٘زح حٌظفخػً ٚالْ

 وً رؼذ ك١غ حٌّشحكً سرخػ١ش أٚ ػالػ١ش رؼ١ٍّش حٌظزش٠ذ ػ١ٍّش فظظُ C 400 ػٓ طمً ال حْ ف١ـذ ِٕخفؼش حٌلشحسس دسؿخص وخٔض

 حٌفٕخد٠َٛ حٚوغ١ذ خّخعٟ ػٍٝ ِشٚسٖ لزً C 400 دسؿش حٌٝ حخشٞ رؼذ ِشس حٌغخص ِخٍٛؽ طزش٠ذ ٠ظُ ٌٍلشحسس رخػؼش خطٛس

حٌظٛحصْ حال٠ٟٛٔ 

والتً تصنؾ الى قسمٌن  (المذٌب  )فً الماء  (المذاب)هو مزٌج متجانس ناتج من ذوبان مادة  :  عرؾ المحلول المائً: سإال 

 المحالٌل ؼٌر االلكترولٌتٌة- 2المحالٌل االلكترولٌتٌة  - 1اعتماد على قابلٌتها للتوصٌل الكهربائً الى    

وهً حوامض او قواعد او امالح عند ذوبانها فً الماء تنتج اٌوناتها فً المحلول وبذلك تمتلك : ماهً االلكترولٌتات : سإال 

 القدرة على التوصٌل الكهربائً

 ما هً اهم الصفات الممٌزة لاللكترولٌتاتسإال 

 قابلٌتها على التوصٌل الكهربائً فً منصهراتها او محالٌلها -1

تكون محصلة الشحنة الكهربائٌة لمحالٌلها مساوٌة لصفر  -2

 عند ذوبانها فً مذٌب مستقطب كالماء فان محلولها سوؾ ٌتظمن اٌونات موجبة وسالبة -3

تعتمد قابلٌة المحلول على التوصٌل الكهربائً على طبٌعة االٌونات المكونة وتركٌزها ودرجة حرارة المحلول -4

وزاري عالم تعتمد قابلٌه المحلول على التوصٌل الكهربائً

على طبٌعة االٌونات المكونة وتركٌزها ودرجة حرارة المحلول

  وزاري عرؾ االلكترولٌتات القوٌه   -4س

 اٌونات الى المائٌة محالٌها فً التام تفككها بسبب وذلك للكهربائٌة، التوصٌل عالٌة محالٌل الماء فًها ذوبان عن  هً موادٌنتج

 ػًٍ طضدحد دسؿش طفىه حالٌىظش١ٌٚض حٌؼؼ١ف ػٕذ طخف١ف ِلٌٍٛش : عئحي ٚصحسٞ- 5س

حْ ػ١ٍّش حٌظخف١ف ٌٍّلٍٛي طـؼً حالؿضحء حٌّظخ٠ٕش رحص طشحو١ض ل١ٍٍش ؿذحٌٚزٌه ٠ظـش حٌظفخػً رخالطـخس حالِخِٟ ٌٍّلخفظش : حٌـٛحد 

 ػٍٝ ل١ّش ػخرض حٌظلًٍ ٌالٌىظش١ٌٚض حٌؼؼ١ف 

     (حٌظٛحصْ حال٠ٟٛٔ : )     حٌفظً حٌؼخٌغ
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طفخػالص حٌلٛحِغ حٌؼؼ١فٗ رحص حطـخ١٘ٓ ر١ّٕخ طفخػالص حٌلٛحِغ حٌم٠ٛٗ رحص حطـخٖ ٚحكذ- 6ط

الْ حٌلٛحِغ حٌؼؼ١فش طظخ٠ٓ ٚطٛفش لش٠ٓ لٛٞ ٠ؼًّ ػٍٝ ػىظ حطـخٖ حٌظفخػً ٚطٛال حٌٝ كخٌش حالطضحْ ر١ّٕخ حٌلٛحِغ حٌم٠ٛش 

طظخ٠ٓ ٚطٛفش لش٠ٓ ػؼ١ف ١ٌظ ٌٗ حٌمذسس ػٍٝ حٌظفخػً ِغ رشٚطْٛ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ ٚػىظ حطـخٖ حٌظفخػً ٌٚزٌه ال ٠ّظٍه كخٌش حطضحْ 

 ٚحّٔخ ٠ىْٛ طخِخ رخطـخٖ ٚحكذ

٘ٛ طفخػً و١ّ١خثٟ ٠ظُ ف١ش حٔظمخي رشٚطْٛ ِٓ ؿضة حٌٝ ؿضة حخش ٌٍّخء ٌظى٠ٛٓ ح٠ْٛ  : حٌزحطٟ ٌٍّخءالتؤٌن عرؾ - 7س

H3Oح١ٌٙذس١َٔٚٛ 
+
 ح٠ْٛ ح١ٌٙذسٚوغ١ذ  

-
OH 

  ٘ٛ طفخػً حٌّخدس ِغ حٌّز٠ذ حٌّغظؼًّ الرحرظٙخ  : حٌظّزٚد -6س

 (H , OH)٘ٛ ػ١ٍّش طفخػً حٌّخدس ِغ حٌّخء ك١غ ٠ظُ حٌظفخػً ِغ ح٠ٛٔخص ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٚ ح١ٌٙذسٚوغ١ذ      :   حٌظلًٍ حٌّخثٟ

Ka (HCOOH) = 1.7x10)فٛسِخص حٌظٛد٠َٛ ٍِق ٌلخِغ حٌفٛس١ِه  : عئحي ٚصحسٞ
-4

ٚع١خ١ٔذ حٌظٛد٠َٛ ٍِق ٌلخِغ (

Ka(HCN) = 4.9x10)حٌغ١خ١ٔه  
-10

 ح٠ّٙخ ٠ظلًٍ حوؼش ٌّٚخرح (

ِٓ خالي حٌؼاللش   : حٌـٛحد 
Ka

Kw
Kh  ٔالكع حْ حٌؼاللش ػىغ١ش ر١ٓ ل١ّش ػخرض طفىه حٌلخِغKa  حٌـزس ) ٚػخرض طلًٍ حٌٍّق

   ٚوٍّخ صحد ػخرض طلًٍ Kh ٚرخٌظخٌٟ حوزش ل١ّش  Kaٚرخٌظخٌٟ فخْ ع١خ١ٔذ حٌظٛد٠َٛ حوؼش طلًٍ الٔش حلً ل١ّش     Kh        (حٌغخٌذ

 حٌٍّق رّؼٕٝ حصدحد طشو١ض حٌٕخطؾ ػٍٝ كغخد حٌّظفخػالص

 (7 ٌش حلً ِٓ PH)وٍٛس٠ذ حال١َِٔٛٛ رٚ طفش كخِؼ١ش  : عئحي ٚصحسٞ

وٍٛس٠ذ حال١َِٔٛٛ ٘ٛ ٍِق ِشظك ِٓ لخػذس ػؼ١فش ٚكخِغ لٛٞ ٠ؼطٟ ٠ْٛ حال١َِٔٛٛ ٚ٘ٛ كخِغ لش٠ٓ لٛٞ ٠ظلًٍ : حٌـٛحد 

 7 حلً ِٓ  PHِخث١خ ٠ٚشفغ ِٓ طشو١ضح٠ٛٔخص ح١ٌٙذسؿ١ٓ فٟ حٌّلٍٛي حٌّغئٌٚش ػٓ ؿؼً حٌٛعؾ كخِؼٟ  حٞ 

NH4Cl                        NH4  (لخػذس لش٠ٕش ػؼ١فش)
+
                +       +        Cl 

–

 H
+
      +   NH3NH4 

+
 

 CH3COOHحٌٝ كخِغ حٌخ١ٍه CH3COONaِخ ٘ٛ طخػ١ش حػخفش طشو١ض ِؼ١ٓ ِٓ ٍِق خالص حٌظٛد٠َٛ  :  ٚصحسٞ عئحي

كخِغ حٌخ١ٍه كخِغ ػؼ١ف ٠ظفىه رشىً ػج١ً فٟ حٌّلٍٛي حٌّخثٟ ٚػٕذ حػخفش ٍِلش حٌّشظك فخٔش ٠ظلًٍ و١ٍخ حٌٝ ح٠ٛٔخص ف١ؼطٟ 

حٌخالص حٌظٟ طشظشن ِغ حٌخالص  ٌٍلخِغ حٌؼؼ١ف ٚطشو١ض٘خ ٠غخٚٞ طشو١ض حٌٍّق ٚرخٌظخٌٟ فخْ ٘زح حال٠ْٛ حٌّشظشن ع١ظزق رٚ 

طشو١ض ػخي فٟ حٌّلٍٛي ع١لشف حطـخس حٌظفخػً رخطـخس حٌّٛحد حٌّظفخػٍش كغذ لخػذس ٌٟ شخط١ٍش  ٠ٕٚظؾ ػٓ رٌه ٔمظخْ فٟ طشو١ض 

 PHح٠ْٛ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٌّظلًٍ ٚرخٌظخٌٟ ٔمظخْ حٌلخِؼ١ش حٞ ص٠خدس 

CH3COOH                   CH3COO
-
  +  H 

+
                                                

CH3COONa                   CH3COO 
-
   +  Na

+

 حامض قرٌن قوي

 تسبب زٌادة فً تركٌز الهٌدروجٌن

 االتجاة الخلفً هو الذي سٌتحرك

-CH3COOحال٠ْٛ حٌّشظشن ٘ٛ حٌخالص  

تقل
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 NH3 حٌٝ ِلٍٛي حال١ِٔٛخ حٌّخثٟ NH4Clِخ ٘ٛطخػ١ش حػخفش طشو١ض ِؼ١ٓ ِٓ ٍِق وٍٛس٠ذ حال١َِٔٛٛ  :  ٚصحسٞعئحي

 ِلٍٛي حال١ِٔٛخ حٌّخثٟ ٘ٛ ِلٍٛي ػج١ً حٌظخ٠ٓ ٚػٕذ حػخفش ٍِلش حٌّشظك فخٔش ٠ؼطٟ ح٠ْٛ حال١َِٔٛٛ حٌزٞ ٠شظشن ِغ ح٠ْٛ 

حال١َِٔٛٛ حٌمخدَ ِٓ حال١ِٔٛخ ١ٌشىً طشو١ض ػخٌٟ ِٓ ح٠ْٛ حال١َِٔٛٛ فٟ حٌٕٛحطؾ ٚكغذ لخػذس ٌٟ شخط١ٍش فخْ حٌظفخػً ع١ظـش رخطـخس 

حٌظشو١ض حاللً حٞ ع١ؼًّ حالطـخس حٌخٍفٟ ٚرخٌظخٌٟ فخْ طشو١ض ح٠ْٛ ح١ٌٙذسٚوغ١ذ حٌّٛؿٛد فٟ ٔخطؾ طلًٍ حال١ِٔٛخ ع١مً ٚرخٌظخٌٟ ع١مً 

PH 

                                                                                              NH3  + H2O                         NH4 
+
   +  OH 

–
 

                                                                                                NH4Cl                          NH4 
+
   +   Cl – 

 

 ػًٍ رٌه ؟ .  ح١ٌش  NaF حٌلخِغ حٌؼؼ١ف ػٕذ حػخفش حٌّخء ح١ٌش ر١ّٕخ طمً دسؿش طفىىش ػٕذ حػخلش  HFطضدحد دسؿش طفىه  : عئحي

 

 

 

  ٌٗ  KNO2  رخػخفش حٌّخء ح١ٌش ٚطمً ٠خػخفش  HNO2طضدحد دسؿش طفىه  ط١ّٙذٞ  – 2015

 كغذ لخػذس  HNO2فخْ طشو١ض ح٠ٛٔخص حٌٕخطـٗ حٌم١ًٍ ع١ظخػش  ٚرخٌظخٌٟ ٠ضدحد طفىه  HNO2  ػٕذ حػخ٘ش حٌّخء حٌٝ كخِغ  

   HNO2 ع١ىْٛ ح٠ْٛ ِشظشن ٠مًٍ ِٓ طفىه  KNO2ٌٛشخط١ٍٗ ٌظؼ٠ٛغ حٌٕمض حٌلخطً فٟ طشو١ض حال٠ٛٔخص حٌٕخطـٗ حِخ حػخفٗ 

 رخصحكش حالطضحْ ٔلٛ حٌخٍف

 

 ٔظ١ـش حػخفش و١ّش ل١ٍٍش ِٓ كخِغ حٚ لخػذس  H ِلٍٛي رفش  ٘ٛ حٌّلٍٛي حٌزٞ ٠ّظٍه خخط١ش ِمخِٚش حٌظغ١ش فٟ طشو١ض :طؼش٠ف  

 ل٠ٛش

   ؟طخظٍف حٌّٛحدحال١ٔٛ٠ش  فٟ لخر١ٍش رٚرخٔٙخػًٍ 

الْ لخر١ٍش رٚرخْ حٞ ِخدس ح١ٔٛ٠ش فٟ حٌّخء طؼظّذ ػٍٝ حٌفشق فٟ ِمذحس حٌطخلش حٌالصِش ٌىغش حالٚحطش حٌشحرطش ال٠ٛٔخص : حٌـٛحد 

 حٌّخدس ِٚمذحس     حٌطخلش حٌٕخطـش ٔظ١ـش حٔظشخس ح٠ٛٔخص طٍه حٌّخدس 

٘ٛ رٌه حٌّلٍٛي حٌّخثٟ حٌزٞ ٠لظٛٞ ػٍٝ و١ّش ٚحف١ش ِٓ ح٠ٛٔخص حٌٍّق رل١غ طىْٛ فٟ كخٌش حطضحْ ِغ حٌٍّق   حٌّلٍٛي حٌّشزغ

 حٌظٍذ  حٌغ١ش حٌّظفىه حٚ حٌغ١ش رحثذ

حٞ ػٕذ حالطضحْ ر١ٓ حٌّخدس حٌظٍزش ِٚلٍٛي )ٟ٘ ػذد ِٛالص حٌّخدس حٌظٟ طزٚد فٟ ٌظش ٚحكذ ِٓ حٌٍّلٍٛي حٌّشزغ ٌٍّخدس: Sحٌزٚرخ١ٔش 

 (حٌّخدس 

 ٟ٘ حٌى١ّش حٌٕخطـش ِٓ كخطً ػشد حٌظشحو١ض حٌّٛالس٠ش ػٕذ كخٌش حالطضحْ ٌال٠ٛٔخص حٌٕخطـش ِٓ طفىه KSP ػخٌض كخطً حٌزٚرخ١ٔش 

 حٌّخدس شل١لش حٌزٚرخْ وال ِشفٛع حٌٝ حط ٠غخٚٞ ػذد ِٛالص طٍه حٌّخدس فٟ حٌّؼخدٌش حٌّٛصٚٔش

 ٟ٘ حٌظشو١ضحٌّٛالسٞ ٌال٠ٛٔخص حٌٕخطـش ِٓ طفىه حٌٍّق فٟ حٌّلٍٛي ػٕذ كخٌش حالطضحْ: حٌزٚرخ١ٔش حٌّٛالس٠ش 

ٟ٘ ػذد غشحِخص حٌٍّق حٌالصِش الشزخع ٌظش ٚحكذ ِٓ حٌّلٍٛي حٌٍّلٟ                    : g/Lحٌزٚرخ١ٔش رٛكذس 
M

LgS
MS

)/(
)(  

   

 تقل

 تزداد درجة تفكك الحامض الضعٌؾ عند اضافة الماء الن تراكٌز اٌونات الحامض فً المحلول ستقل تركٌزها بسبب التخفٌؾ :الجواب 

بشكل ملحوظ ولذلك ٌتحرك االتجاة االمامً لتفكك الحامض لتعوٌض النقص الحاصل فً تركٌز النواتج والمحافظة على قٌمة ثابت 

االتزان   وتقل درجة تفكك الحامض عند اضافة الملح لة الن الملح ٌوفر اٌون مشترك ٌزٌد من تركٌز النواتج بشكل ملحوظ لٌتحرك 

 االتجاة الخلفً لتقلٌل الزٌادة من تركٌز النواتج باتجاة المتفاعالت والمحافظة على قٌمة ثابت االتزان   حسب قاعدة لً شاتلٌة
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 حٌؼٛحًِ حٌّئػشس ػٍٝ حٌزٚرخ١ٔش

 (ٚصحسٞ  )ٟ٘   (ص٠خدس حٌزٚرخ١ٔش حٚ ٔمظخٔٙخ  )ِٓ حُ٘ حٌؼٛحًِ حٌظٟ طئػش ػٍٝ رٚرخ١ٔش حٌشٚحعذ 

الْ حٌلشحسس حٌّشطفؼش طؼًّ ػٍٝ طىغ١ش حالٚحطش . طضدحد رٚرخ١ٔش ِؼظُ حالِالف شل١لش حٌزٚرخْ ػٕذ سفغ دسؿش حٌلشحسس  -1

 ٚطؼظّذ حٌزٚرخ١ٔش ػٍٝ ِمذحس حٌلشحسس حٌّّظظش ٚحٌلشحسس حٌّٕزؼؼش ٔظ١ـش حٌزٚرخْ . ر١ٓ ِىٛٔخص حٌّخدس 

 

٠ظلًٍ )٠ظىْٛ حال٠ْٛ حٌّشظشن ر١ٓ ٍِل١ٓ حكذّ٘خ حٌٍّق شل١ق حٌزٚرخْ ٚحالخش ٍِق طخَ حٌزٚرخْ طخػ١ش حال٠ْٛ حٌّشظشن      -2

 و١ٍخ حٌٝ 

٠ٚشظشؽ حْ ٠ىْٛ ر١ٓ حٌٍّل١ٓ ح٠ْٛ ِشظشن  ٌٚغشع فُٙ حٌظخػ١ش ػٍٝ حٌزٚرخ١ٔش ٔىظذ ِؼخدٌش طلًٍ حٌٍّق شل١ق حٌزٚرخْ  (ح٠ٛٔخطش 

ِٚٓ خالي حٌّؼخدٌظ١ٓ  ٔـذ حْ حال٠ْٛ حٌمخدَ ِٓ حٌٍّق طخَ حٌظلًٍ ع١ض٠ذ ِٓ ٔىظذ ِؼخدٌش طلًٍ حٌٍّق طخَ حٌظلًٍ  حٌٝ ح٠ٛٔخطش  حٚال ػُ 

 طشو١ض ٔفظ حال٠ْٛ حٌّٛؿٛد ٚحٌمخدَ ِٓ حٌٍّق شل١ق حٌزٚرخْ ٚرخٌظخٌٟ فخْ حٌظلًٍ ع١ظـش ٔلٛ حٌّظفخػالص كغذ ٌٟ شخط١ٍش

 

ٕ٘خن رؼغ حالِالف شل١لش حٌزٚرخْ طٛفش ح٠ٛٔخ ص ح١ٌٙذسٚوغ١ذ حٚ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ  حٌٝ حٌّلٍٛي  ٌٚزٌه طئػش حٌذحٌش حٌلخِؼ١ش ػٍٝ 

 حٌزٚرخ١ٔش ِٓ خالي طى٠ٛٓ ح٠ْٛ ِشظشن ٠ض٠ذ حٚ ٠مًٍ حٌزٚرخ١ٔش ٠ّٚىٓ ِظخرؼش رٌه حٌظخػ١ش ِٓ خالي حٌّؼخي حٌظخٌٟ

 حلول االسئلة الوزارٌة   تعالٌل

  2012االسئله من التسعٌنات حتى 

 (الكالم نفسة على جمٌع االمالح المماثلة مثل كلورٌد الصودٌوم- م) 

K    )ٍِق ٔظشحص حٌزٛطخع١َٛ ٍِق ِظؼخدي ٠ظفىه ٠ٚٛفش ح٠ٛٔخص  
+
  , NO3 

-
طؼظزش لشحثٓ ػؼ١فش ١ٌظ  ٌٙخ حٌمذسس ػٍٝ حٌظفخػً   ( 

 H )ِغ ح٠ٛٔخص 
+
 , OH 

-
حٌٕخطـش ِٓ طخ٠ٓ حٌّخء ٚؿؼً حالطضحْ ٠ظطشد ٚرخٌظخٌٟ فخٔٙخ ٌٓ طخػش ػٍٝ حٌذالثً    (

                                                                                                                           








OHHOH

NOKKNO

2

3 3 

 

 

كغذ حٌؼاللش   ٚرخٌظخٌٟ وٍّخ لً (Ka) ِغ ػخرض طفىه حٌىظش١ٌٚظٗ حٌؼؼ١ف  (Kh)الْ حٌؼاللش ػىغ١ش ر١ٓ ػخرض حٌظلًٍ حٌّخثٟ ٌٍٍّق  

 ػخرض حٌظفىه حصدحد ػخرض حٌظلًٍ ٚ٘زح ٠ؼٕٟ ص٠خدس طشو١ض حٌٕٛحطؾ  

 

K)ٚرٌه الٔٗ ٍِق ِشظك ِٓ كخِغ لٛٞ ٚلخػذس ل٠ٛش ٠ظفىه رخٌّخء ٠ٚٛفش ح٠ٛٔخطٗ  لشحثٓ ػؼ١فش  
+
 , I

-
   ١ٌظ ٌٙخ حٌمذسس ػٍٝ (

 حٌظفخػً ِغ ح٠ٛٔخص حٌّخء حٌٕخطـش ِٓ طخ٠ٕٗ   

   

 

H)الْ حٌّخء ٠ظخ٠ٓ رحط١خ ٠ٚٛفش ح٠ٛٔخص  
+
  , OH

-
    حٌظٟ طـؼٍٗ ٠غٍه عٍٛن حٌلخِغ ِغ حٌمٛحػذ ٠ٚغٍه عٍٛن حٌمخػذس ِغ (

حٌلٛحِغ 
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حٌىالَ ٔفغش ػٍٝ ؿ١ّغ حالِالف حٌّّخػٍش ِؼً خالص حٌظٛد٠َٛ - َ )  

) 

K)  ٘ٛ ٍِق ِشظك ِٓ كخِغ ػؼ١ف ٚلخػذس ل٠ٛش ٠ظفىه حٌٝ ح٠ٛٔخص  KCNٍِق   
+
 , CN

-
  ٠ّٚؼً حٌغ١خ١ٔذ حٌمخػذس حٌمش٠ٕش (

حٌم٠ٛش حٌظٟ طظفخػً ِغ  رشٚطْٛ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ ٚطـؼً طشو١ضٖ ٠مً ٚرخٌظخٌٟ ٠ظخ٠ٓ حٌّخء ٌظؼ٠ٛغ حٌٕمض حٌلخطً ف١ضدحد  طشو١ض ح٠ْٛ 

 ح١ٌٙذسٚوغ١ذ فٟ ٚعؾ حٌّلٍٛي ١ٌظزق رٚ طفش لخػذ٠ش

                                                                                                                     
OHHCNOHCN

CNKKCN



 

2
 

 

الْ حٌلٛحِغ حٌؼؼ١فش طظخ٠ٓ ٚطٛفش لش٠ٓ لٛٞ ٠ؼًّ ػٍٝ ػىظ حطـخٖ حٌظفخػً ٚطٛال حٌٝ كخٌش حالطضحْ ر١ّٕخ حٌلٛحِغ حٌم٠ٛش 

طظخ٠ٓ ٚطٛفش لش٠ٓ ػؼ١ف ١ٌظ ٌٗ حٌمذسس ػٍٝ حٌظفخػً ِغ رشٚطْٛ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ ٚػىظ حطـخٖ حٌظفخػً ٌٚزٌه ال ٠ّظٍه كخٌش حطضحْ 

 ٚحّٔخ ٠ىْٛ طخِخ رخطـخٖ ٚحكذ

 

   14الٔٗ ػٕذ حٌظشحو١ض حٌؼخ١ٌش لذ طىْٛ حٌم١ّش عخٌزش حٚ حوزش ِٓ   ( (14 , 0ِلظٛسس ر١ٓ  PHٚرٌه ٌىٟ طىْٛ كذٚد 

 

الْ ِلٍٛي رفش ٠مخَٚ طٍه حالػخفش فخْ ح٠ْٛ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٌمخدَ ِٓ حٌلخِغ حٌمٛٞ ال٠زمٝ ؽ١ٍمخ فٟ حٌّلٍٛي ٚحّٔخ ٠ظفخػً حٌـزس 

 حٌغخٌذ ِٓ حٌلخِغ حٌؼؼ١ف ٌظى٠ٛٓ كخِغ ػؼ١ف ل١ًٍ حٌظفىه ٚرزٌه ال طٕخفغ ل١ّش حٌذحٌش حٌلخِؼ١ش رً طزمٝ ػخرظش طمش٠زخ

 

ٚرٌه ىٓ سفغ دسؿش حٌلشحسس ٠ؼًّ ػٍٝ طىغ١ش حالٚحطش حٌشحرطش ر١ٓ ؿض٠جخص حٌٍّق ٚرخٌظخٌٟ ٠ضدحد حٔظشخسس فٟ ٚعؾ حٌّلٍٛي 

 ٚطخظٍف  ٠ٚخظٍف ِمذحس حٌض٠خدس ِٓ ٍِق حٌٝ حخش

 

ٚرٌه الْ ٍِق فٍٛس٠ذ حٌظٛٚد٠َٛ ٍِق طخَ حٌظلًٍ ٠ىْٛ ح٠ْٛ ِشظشن ِغ حٌٍّق حٌشل١ق فٛس٠ذ حٌىخٌغ١َٛ ٠ٚؼًّ ػٍٝ طم١ًٍ حٌزٚرخ١ٔش 

 رلشف حطـخس حٌظفخػً ٔلٛ حٌظشع١ذ

 

وذلك النه عند التخفٌؾ تتاثر التراكٌز القلٌلة من االٌونات الناتجة  بصورة كبٌرة وبالتالً وحسب قا عدة لوشاتلٌه ٌزاح موضع 

االتزان  من موقعه االصلً نحو موقع جدٌد وذلك بان ٌزداد تفكك المذاب وهذه العملٌة تإدي الى نقصان فً كمٌة الجزء ؼٌر 

 المتفكك وتزٌد كمٌة المتفكك من االٌونات

  عظضدحد PHل١ّش والن تركٌز اٌونات الهٌدروجٌن سٌقل نتٌجة التخفٌؾ فان 

 

٠ّىٓ حٌظلىُ رؼ١ٍّش حٌزٚرخْ رخالعظفخدس ِٓ ظخ٘شس حال٠ْٛ حٌّشظشن فىٍّخ حصدحد طشو١ض حال٠ْٛ حٌّشظشن طمً حٌزٚرخ١ٔش الٔٙخ طلشف 

 حطـخٖ حٌظفخػً ٔلٛ حٌظشع١ذ
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 ِالكظش 

 وٍّخ حصدحد ػخرض حٌظفىه لً ػخرض حٌظلًٍ حٌّخثٟ ٌٍٍّق الْ حٌؼاللش ػىغ١ش ٚرخٌظخٌٟ ٠مً طلًٍ حٌٍّق الْ حٌٕٛحطؾ ٠مً طشو١ض٘خ

 

  كخِغ ح١ٌٙذسٚع١خ١ٔه ٠ظلًٍ حوؼش الْ ػخرض طفىىٗ حلً ٠ؼٕٟ ػخرض طلٍٍٗ حوزش ٠ٚئدٞ حٌٝ وْٛ طشحو١ض  حٌٕٛحطؾ حوزشٌـٛحدح

 

 حٌٝ حٌّخء فخْ حٌٍّق ِشظك ِٓ كخِغ ػؼ١ف ٚلخػذس ل٠ٛش طظفىه ٚطٛفش ح٠ْٛ حٌفٍٛس حٌغخٌذ حٌزٞ ٠ؼظزش  KFػٕذ حػخفش ٍِق 

 ٌٗ ٠ظىْٛ ح٠ْٛ ِشظشن  HF   حَ ػٕذ حػخفش   PH ٚرخٌظخٌٟ طضدحد ل١ّش  OHلخػذس لش٠ٕش ل٠ٛش طظفخػً ِغ حٌّخء ٚطلشس ص٠خدس ِٓ 

 فخٔٗ ٍِق شل١ق ِٚغ  CaF2 حٞ طمً حٌذحٌش حٌلخِؼ١ش  حِخ ػٕذ حػخفش  ٠OHلشف حطـخٖ حٌظخػً ٔلٛ حٌّظفخػالص ٚرخٌظخٌٟ ٠مً 

KF ٠ظىْٛ ح٠ْٛ ِشظشن ٠مًٍ حٌزٚرخ١ٔش  

                                                                                                                          
OHHFOHF

FKKF



 

2

 

                                                                                                                                 
FHHF 

 

  

 

 (كخِغ لش٠ٓ لٛٞ )ٍِق وٍٛس٠ذ حال١َِٔٛٛ ٍِق ِشظك ِٓ كخِغ لٛٞ ٚلخػذس ػؼ١فش ػٕذ طفىه رخٌّخء ٠ٛفش ؿزس حال١َِٔٛٛ 

 7 حلً ِٓ  ٠PHظفخػً ِغ حٌّخء ٠ٚض٠ذ ِٓ طشو١ض ح٠ْٛ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ فٟ حٌٛعؾ حٌّخثٟ ٚرخٌظخٌٟ طظزق ل١ّش 

 

 حٞ طمً  PHػٕذ حٌظخف١ف ٠مً طشحو١ض ح٠ٛٔخص ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٌّظخ٠ٓ ِٓ حٌلخِغ حٌؼؼ١ف ٚرخٌظخٌٟ ع١ئدٞ رٌه حٌٝ ص٠خدس ل١ّش 

 كخِؼ١ظٗ

 

 ٚطشو١ض ح٠ٛٔخص ح١ٌٙذسٚوغ١ذ حٌٕخطـش ِٓ طخ٠ٓ حٌّخء رحط١خ  ٟ٘ ػاللش ػىغ١ش كغذ  Hالْ حٌؼاللش ر١ٓ طشو١ض ح٠ٛٔخص ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ 

 حٌؼاللش 

        
1410]][[  OHH ٚرخٌظخٌٟ فخْ ص٠خدس حكذّ٘خ ع١ئدٞ حٌٝ ٔمظخْ حالخش ٌظزمٝ ل١ّش ػخرض حٌظخ٠ٓ حٌزحطٟ ٌٍّخء          

 10ػخرظٗ    ٚطغخٚٞ 
-14

 

 

Hالْ حٌّخء حٌٕمٟ ٠ظخ٠ٓ  ٠ٚٛفش ح٠ٛٔخطش   
+
,OH

-
10=[OH]=[H]     رحص حٌظشحو١ض حٌٛحؽت ؿذح   

-7
    ٚالْ حٌظٛط١ً حٌىٙشرخثٟ 

 ٠ؼظّذ ػٍٝ طشحو١ض ح٠ٛٔخص حٌّلٍٛي ٚؽز١ؼظٙخ ٚكغذ ٘زٖ حٌظشحو١ض ٠ىْٛ حٌّخء سدة حٌظٛط١ً ٌٍىٙشرخث١ش

 

 PH وبالتالي يقل  OHسيقل 
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الْ حٌلخِغ ع١ٛفش ح٠ٛٔخص ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٌظٟ عظظفخػً ِغ ح٠ْٛ ح١ٌٙذسٚوغ١ذ حٌٕخطؾ ِٓ رٚرخْ حٌٍّق حٌشل١ق ٚرخٌظخٌٟ ع١ض٠ذ ِٓ 

 رٚرخ١ٔش حٌٍّق حٌشل١ق ٌغذ حٌٕمض حٌلخطً فٟ طشو١ض ح٠ٛٔخص ح١ٌٙذسٚوغ١ذ

 

الْ حٌمخػذس عظٛفش ح٠ْٛ ح١ٌٙذسٚوغ١ذ حٌزٞ ع١ىْٛ ح٠ْٛ ِشظشن ِغ حٌٍّق حٌمخػذٞ ػٓ ؽش٠ك ح٠ْٛ ح١ٌٙذسٚوغ١ذ ٚرخٌظخٌٟ 

 ع١ظٕلشف ػ١ٍّش حٌزٚرخْ فٟ حٌٍّق حٌشل١ق ٔلٛ حٌظشع١ذ

 

 حٌٕخطؾ ِٓ حٌظخ٠ٓ ٌال١ِٔٛخ ٚرخٌظخٌٟ ع١ضدحد طشو١ض  OH لخػذس ل٠ٛش طٛفش ح٠ٛٔخص ح١ٌٙذسٚوغ١ذ حٌظٟ عظظلذ ِغ  KOHالْ 

ٚرخٌظخٌٟ ع١غ١ش كخٌش حالطضحْ ٔلٛ حٌّظفخػالص حٞ ٠ضحد طشو١ض حٌـضء حال١ِٔٛخ ٚرخٌظخٌٟ ٠مً  (ح٠ْٛ ِشظشن  )ح١ٌٙذسٚوغ١ذ فٟ حٌٕٛحطؾ 

 طفىىٙخ حٞ طمً دسؿش حٌظفىه ٌال١ِٔٛخ

 

 )٠ظفىه فٟ حٌّخء ٠ٚٛفش ؿزس حال١َِٔٛٛ حٌّٛؿذ (ِشظك ِٓ كخِغ لٛٞ ٚلخػذس ػؼ١فش  )ٍِق وٍٛس٠ذ حال١َِٔٛٛ ٍِق كخِؼٟ 

 ٠ظفخػً ِغ حٌّخء ٠ٚٛفش ص٠خدس ِٓ ح٠ٛٔخص ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ طـؼً حٌٛعؾ كخِؼٟ (كخِغ لش٠ٓ لٛٞ 

                                                                                                          




OHNHOHNH

ClNHClNH

3324
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 ػًٍ ٠مً ػخرض طفىه حٌلٛحِغ ِظؼذدس حٌزٛطْٛ وٍّخ حصدحد حٌظفىه

ٚحٌغزذ ٘ٛ ٔمظخْ لخر١ٍش حالطٕخف حٌظٟ طلًّ حٌشلٕش حٌغخٌزشػٍٝ فمذحْ رشٚطْٛ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٌّٛؿذ رغزذ حصد٠خد حٌظـخرد 

 حٌىٙشٚعظخط١ىٟ ر١ٓ  حال٠ٛٔخص رٚحص حٌشلٕخص حٌّخظٍفش 

 ػًٍ طمً كّٛػش حٌلٛحِغ ِظؼذدس حٌزشٚطْٛ وٍّخ حصدحدص ػ١ٍّش حٌظخ٠ٓ

ٚحٌغزذ ٘ٛ ٔمظخْ لخر١ٍش حالطٕخف حٌظٟ طلًّ حٌشلٕش حٌغخٌزشػٍٝ فمذحْ رشٚطْٛ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٌّٛؿذ رغزذ حصد٠خد حٌظـخرد 

 حٌىٙشٚعظخط١ىٟ ر١ٓ  حال٠ٛٔخص رٚحص حٌشلٕخص حٌّخظٍفش 

 (ػًٍ  طضدحد حٌزٚرخ١ٔش رض٠خدس دسؿش حٌلشحسس  ٚصحسٞ 

الْ ص٠خدس دسؿش حٌلشحسس ٠ؼًّ ػٍٝ طىغ١ش حالٚحطش حٌشحرطش ر١ٓ ؿض٠جخص حٌٍّق ٚرخٌظخٌٟ ٠ضدحد حٔظشخس حال٠ٛٔخص فٟ حٌّلٍٛي حٞ 

 طضدحد حٌزٚرخ١ٔش

 

                                    

     

 ك١غ حٌىٙشرخث١ش ٚحٌطخلش حٌى١ّ١خث١ش حٌطخلش ر١ٓ رخٌظلٛالص طٙظُ حٌى١ّ١خء, فشٚع ِٓ فشػخًا  - ؽ   حٌىٙشرخث١ش حٌى١ّ١خء ػشف -  1ط

     .وٙشرخثٟ ط١خس ٔشٛء حٌٝ حٌى١ّ١خث١ش حٌظفخػالص رؼغ طئدٞ وّخ وٙشرخثٟ, ط١خس الِشحس ٔظ١ـش حٌى١ّ١خث١ش حٌظفخػالص رؼغ طلظً

 طل٠ًٛ ػُ ِٚٓ طٍمخثٟ, طفخػً رٛعخؽش ؽخلش حٔزؼخع ف١ٙخ ٠ٚظُ ٚحخظضحي, طؤوغذ طفخػالص ٟ٘ حٌىٙشٚو١ّ١خث١ش حٌؼ١ٍّخصػشف – 2ط

   .طٍمخثٟ غ١ش طفخػً الٔـخص حٌىٙشرخث١ش حٌطخلش حعظخذحَ ف١ٙخ ٠ظُ حٚ .وٙشرخث١ش ؽخلش حٌٝ حٌطخلش ٘زٖ

 حػذحد فٟ ٌض٠خدس ٠ٚئدٞ حٌزسحص ِٓ ِـّٛػش حٚ رسس ِٓ فٟ حالٌىظشٚٔخص فمذحْ ٠ظلزٗ و١ّ١خثٟ طغ١ش ػٓ ػزخسس :  حٌظؤوغذ -3ط

   .حٌظؤوغذ
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     (حٌى١ّ١خءحٌىٙشرخث١ٗ : )     حٌفظً حٌشحرغ

 



 حٌظؤوغذ ػذد فٟ ٔمظخْ ٠ظخكزٙخ اٌىظشٚٔخص حٌزسحص ِٓ ِـّٛػش حٌزسس أٚ ف١ٗ طىظغذ و١ّ١خثٟ طغ١ش ػٓ ػزخسس ٘ٛ :حالخظضحي- 4ط

  ٌٍؼٕظش,

طخوغذٖ ػذد ٠ٚضدحد حالٌىظشٚٔخص ٠فمذ حٌّخظضي ٚحٌؼخًِ .أخشٜ ِخدس حخظضحي ػٍٝ حٌمذسس ٌٙخ ِخدس أٔٗ ػٍٝ حٌّخظضي حٌؼخًِ ٠ؼشف

    .طظؤوغذ حٌظٟ حٌّخدس ٟ٘ حٌّخظضي حٌؼخًِ ٠ىْٛ ٌزٌه ٚحالخظضحي, حٌظخوغذ طفخػً خالي

 ػذد ٠ٚمً حالٌىظشٚٔخص ٠ىظغذ حٌّئوغذ ٚحٌؼخًِ .أخشٜ ِخدس أوغذس ػٍٝ حٌمذسس ٌٙخ حٌظٟ حٌّخدس أٔٗ ػٍٝ حٌّئوغذ حٌؼخًِ ٠ؼشف 

 اخظضحٌٙخ, طُ حٌظٟ حٌّخدس ٘ٛ حٌّئوغذ حٌؼخًِ ٠ىْٛ ٌزٌه ٚحالخظضحي, حٌظخوغذ طفخػً خالي طؤوغذٖ

ظَلضيُل  حٌظٟ حٌّخدس  ------------------    - 5ط  حخشٜ ٌّخدس طؤوغذحًا  ٚطغزذ طُلخْخ

ظَلضيُل  حٌظٟ    حٌّخدس- ------------------- 6ط  حخشٜ ٌّخدس طؤوغذحًا  ٚطغزذ طُلخْخ

 لخسْ ر١ٓ ػ١ٍّخص حالٔٛد ٚحٌىخػٛد -  8ط

 حالٔٛد حٌىخػٛد 

 ٠لظً ػٕذٖ حخظضحي -1

 ٠مً طخوغذٖ الطـخٖ حٌغخٌذ -2

 ٠ىظغذ حالٌىظشٚٔخص  -3

 طىظذ حٌىظشٚٔخطٗ ِغ حٌّظفخػالص -4

 ػخًِ ِئوغذ -5

 ٠لظً ػٕذٖ طشع١ذ -6

طظلشس ػٕذٖ حٌغخصحص حٌّٛؿزٗ ِؼً ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ -7

 ٠ؼظزش حٌمطذ حٌغخٌذ -8

 ٠لظً ػٕذٖ حوغذٖ -1

 ٠ضدحد طخوغذٖ رخطـخٖ حٌّٛؿذ -2

 ٠ؼظزش ِظذس حالٌىظشٚٔخص -3

 طىظذ حٌىظشٚٔخطٗ ِغ حٌٕٛحطؾ -4

 ػخًِ ِخظضي -5

٠لظً ػٕذٖ رٚرخْ -6

طظلشس ػٕذٖ حٌغخصحص حٌغخٌزٗ ِؼً حالٚوغـ١ٓ  -7

 ٚحٌىٍٛس

 ٠ؼظزش حٌمطذ حٌّٛؿذ -8

 (يعادنتٓا حفظ االَٕد خارصٍٍ ٔانكاثٕدَحاش)   داٍَال خهٍة ًْ انكهفاٍَة انخالٌا ٔأبسط أشٓر يٍ إٌ.  ِؼٍِٛش ِّٙش  

 عهم ٌختفً انهٌٕ االزرق نكاثٕد خهٍة داٍَال يع يرٔر انٕقت 10ش

ٔرنك الستًرار ترسب انُحاش يٍ يحهٕنّ رٔ انهٌٕ االزرق عُذ انكاثٕد يع يرٔر انٕقت ٔبانتانً ٌقم تركٍسِ  حتى ٌختفً-ج

رٌه  أ٠ٛٔخص ػٍٝ ٠لظٛٞ ِلٍٛي ِغ طّخط كخٌش فٟ أٚ  إٌَٔاتّ، يحهٕل فً انًغًٕر انعُصر رنك باَّ انعُصر قطب ٌعرف - 11ش

  حٌؼٕظش

عرف انخالٌا انكهفاٍَّ  -  12ش

 .وٙشرخثٟ ط١خس ٌظ١ٌٛذ طٍمخث١خًا, ٠ـشٞ و١ّ١خثٟ طفخػً خالي ِٓ وٙشرخث١ش ؽخلش حٌٝ حٌى١ّ١خث١ش حٌطخلش ف١ٙخ طظلٛي حٌظٟ حٌخال٠خ طٍه ٟ٘

------------ ٚ ----------------    حٌخال٠خ حٌىفخ١ٔٗ حٚ حٌفٌٛظخث١ٗ ٟ٘ حعّخء ِشظمٗ ِٓ ػخ١ٌّٓ ّ٘خ – 13ط

 -----------------ٚ ------------- ٚطظىْٛ ِٓ لطز١ٓ ّ٘خ ------------------  حْ حرغؾ خ١ٍٗ وٍفخ١ٔٗ ٟ٘ – 14ط

ػًٍ ٠ـذ فظً ِلٌٍٟٛ حالٔٛد ٚحٌىخػٛد ػٓ رؼؼّٙخ      -  15ط

ٌىٟ ال ٠لظً طفخػً ر١ٓ حالٔٛد ٚحٌىخػٛد ِزخششس ٚرخٌظخٌٟ ال ٠ظىْٛ ط١خس فٟ حٌغٍه حٌخخسؿٟ- ؽ

  حٌّئوغذ حٌؼخًِ

  حٌّخظضي حٌؼخًِ

نحاس  خارصٌن خلٌه دانٌال

 فولتا كلفانً
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ٔزارٌّ

 ( ٔزاري يٓىعرف انجسر انًهحً -  16ش

٠ُلؼزض حٌؼ١ٍّش خالي و١ّ١خث١خ ٠ظغ١ش ال خخًِ حٌىظش١ٌٚظٟ ِلٍٛي ػٍٝ ٠لظٛٞ ِمٍٛد U كشف شىً ػٍٝ صؿخؿٟ حٔزٛد ػٓ ػزخسس ٚ٘ٛ

 حالوخس رّخدس حالٔزٛد رذحخً

 يا ًْ يادة االكار ٔاٌٍ تستخذو – 17ش

 فٟ ٚطظظٍذ طغخ١ٕٙخ ػٕذ عخثٍش طظزق ك١غ ِظؼذدس حعظخذحِخص ٌٚٙخ حٌطز١ؼش ِٓ ٠ُللظً ػ١ٍٙخ طّغ١ش ِخدس حالوخس ِخدس حْ- ج

 .حٌغشفش كشحسس دسؿش

 ِظٝ ٠ظٛلف ػًّ خ١ٍٗ دح١ٔخي – 18ط

  (ِلٍٛي ح٠ٛٔخص حٌٕلخط)حٚ ٠ٕفز ِلٍٛي لطذ حٌىخػٛد  ( حٌخخسط١ٓ)  ػٕذِخ ٠غظٍٙه لطذ حالٔٛد –ؽ 

   ٚصحسٞ.ص حالٌىظشٚٔخ فمذحْ ٔلٛ حٌّخدس ١ًِ ِمذحس       حٌظؤوغذ ؿٙذ-  19ط

 ٚصحسٞ.حالٌىظشٚٔخص حوظغخد ٔلٛ حٌّخدس ١ًِ ِمذحس    حالخظضحي ؿٙذ  - 20ط

 بالرمز الخلٌة لجهد وٌرمز .الكلفانٌة فً الخلٌة القطبٌن بٌن الكهربائً الجهد لفرق قٌمة اكبر بانه الخلٌة جهد ٌعرؾ - 21ط

Ecell 

 (ٚصحسٞ )  ٌم١خط ؿٙٛد حاللطخد حالخشٜ وّشؿغ ػًٍ حعظؼّخي لطذ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٌم١خعٟ- 22ط

ر١ٓ  ِظٛعؾ حٌى١ّ١خثٟ ٔشخؽٗ ػٕظش  الٔٗ.)ل١خعٟ ِؼٍَٛ ؿٙذ رٚ( ِشؿغ ومطذ حٌم١خعٟ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ لطذ حخظ١خس طُ ٌمذ-  ؽ

  ٚ٘ٛ رٚ ؿٙذ حخظضحي ٠غخٚٞ طفش.وخػٛد حٚ حٔٛد ومطذ حعظخذحِٗ ف١ّىٓ حٌؼٕخطش

  SHEُِ ٠ظىْٛ لطذ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٌم١خعٟ  -  32ط

 ٚػٕذ atm 1 ِمذحسٖ رؼغؾ فمخػخص شىً ػٍٝ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ غخص رٙخ ٠ّشس صؿخؿ١ش حٔزٛرش ِٓ حٌم١خعٟ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ لطذ ٠ظىْٛ

 فٟ حٌضؿخؿ١ش حالٔزٛرش طلظٛٞ  M  , طشو١ضٖ ٠ٚىْٛ HCl ِلٍٛي ِؼً  H + ح٠ٛٔخص ػٍٝ ٠لظٛٞ ِلٍٛي فٟ o C 25 كشحسس دسؿش

 حٌزالط١ٓ ِٓ رغٍه ِظظٍش حالعٛد حٌزالط١ٓ ِٓ خشٕش رطزمش ِغطخس حٌزالط١ٓ ِٓ لطؼش ػٍٝ حعفٍٙخ
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     (ٚصحسٞ ) لطذ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٌم١خعٟ ٌظٕغ حٌزالط١ٓ ػٕظش  ٠ٚغظخذَػًٍ – 33ط

 ٚحخظضحالًا  طؤوغذحًا  طؼخٟٔ ال خخٍِش ِخدس الٔٗ -   ؽ

  (ٚصحسٞ  ُِٙ) ِخ ٟ٘ فخثذس حٌزالط١ٓ ِٚٙخِٗ فٟ لطذ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٌم١خعٟ -  34ط

 .ػ١ٍٗ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ ؿض٠جخص طفىه ٠ّىٓ ٌٍمطذ عطق طٛف١ش - أ

 .حٌخخسؿ١ش حٌذحثشس ِغ وٙشرخثٟ طٛط١ً ٌلذٚع ٚع١ٍش طٛف١ش -د

 طظغ١ش, ال ػخرظش طزمٝ حٌمطذ حٌم١خعٟ ؿٙذ ل١ّش فخْ ِؼ١ٓ, رؼذد حاللطخد ِؼخدالص ؽشفٟ ػشد ػًٍ  ػٕذ - 35ط

 حٌّٛالسٞ حٌظشو١ض ػٍٝ ٠ؼظّذ ٚأّخ حٌظفخػً فٟ حٌّشظشوش حٌّخدس و١ّش ػٍٝ ٠ؼظّذ ال حٌظٟ حٌّشوضس حٌخٛحص ِٓ حٌـٙذ الْ ٚرٌه  

 .حٌمطذ ِلٍٛي ال٠ٛٔخص

 حٌخ١ٍش رـٙذ حٌىٍفخ١ٔش حٌخ١ٍش فٟ حاللطخد ػزش حٌـٙذ ٠غّٝ  emf   رخٌشِض ٌٗ ٠شِض  ٌٍخ١ٍش حٌىٙشرخث١ش حٌذحفؼش ػشف حٌمٛس- 36ط

 فٙٛ حالعُ دالٌش ِٓ ٚرخٌشغُ ٌٍخ١ٍش حٌىٙشرخث١ش حٌذحفؼش حٌمٛس حخش شخثغ رّظطٍق حٌخ١ٍش ؿٙذ ٠ٚغّٝ  Ecell   رخٌشِض ٌٗ ٠ٚشِض

 (ٚصحسٞ) .ٌٍمٛس ١ٌٚظ ٌٍـٙذ ِم١خط

  ِؼخدٌش ١ٔشٔغض-  37ط

 حٚؿ١ّغ حٌّٛحد حكذ ٠ىْٛ  ػٕذِخ  Ecell حٌم١خعٟ حٌخ١ٍش ؿٙذ ِغ  Ecell  حٌم١خعٟ غ١ش حٌخ١ٍش ؿٙذ طشرؾ حٌظٟ حٌؼاللش ٟ٘

 .ِخظٍفش كشحس٠ش دسؿخص ٚفٟ حٌظل١ق حٌٛحكذ طغخٚٞ ال طشحو١ض رحص حٌّشخسوش

 حكغذ ػخرض فخسحدحٞ ِٚخ ٟ٘ ٚكذحطٗ- 38ط 

   

 ِظٝ ٠ظغخٚٞ ؿٙذ حٌخ١ٍٗ ح١ٌخعٟ ٚغ١ش حٌم١خعٟ-  39ط

 ٚل١ّش حٌظل١ق حٌٛحكذ حٌٝ ِغخ٠ٚش Q ل١ّش طظزق ) M 1 ( حٞ حٌم١خع١ش رلخٌظٙخ ٚحٌٕخطـش حٌّظفخػٍش حٌّٛحد طشحو١ض طىْٛ ٚػٕذِخ

ln Q ٞٚحٞ طظزق   طفشح حٌّؼخدٌش ِٓ حٌؼخٟٔ   حٌلذ  ف١ظزق طفشحًا, طغخ Ecell = E
0
cell 

 طف ِخ ٠لذع فٟ خ١ٍٗ ِٕظٙش وٍٛس٠ذ حٌظٛد٠َٛ ِغ وظخرش حٌظفخػً حٌؼخَ ٌٍخ١ٍٗ – 40ط
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  ُِ طظىْٛ خ١ٍٗ حٌطالء– 41

ِؼً ؽالإٖ حٌّشحد حٌغطق ِٓ ف١ظىْٛ حٌىخػٛد حِخ .رٗ حٌطالء حٌٕمٟ حٌّشحد حٌفٍض ِٓ ٠ٚظىْٛ حالٔٛد لطذ ِٓ حٌطالء خ١ٍش طظشوذ- ؽ

  ِخ حٚ

 (ٚصحسٞ ِىشس )ػٍٝ ِخرح طؼظّذ ؿٛدس حٌطالء – 42

 حٌطالء حٌّشحد حٌفٍض ح٠ٛٔخص طشو١ضٚ ػؼ١فش حٌّغظخذَ حٌظ١خس حٌىٙشرخثٟ شذس طىْٛ حْ ّ٘خ ١ِّٙٓ ػخ١ٍِٓ ػٍٝ حٌطالء ؿٛدس طؼظّذ- ؽ

 .ل١ًٍ رٗ

  ِخ ٟ٘ لٛح١ٔٓ فخسحدٞ حػؾ طؼش٠ف ٌٙخ– 43ط

 و١ّش ِغ حاللطخد ٘زٖ ػٕذ وغخصحص طظلشس حٚ حالٔٛد ِٓ طزٚد حٚ حٌىخػٛد ػٍٝ طظشعذ ِخدس حٞ وظٍش طظٕخعذ : حالٚي حٌمخْٔٛ

 .حٌىٙشرخث١ش حٌخ١ٍش خالي طّش حٌظٟ حٌىٙشرخث١ش

 حاللطخد, ٘زٖ ػٕذ وغخصحص طظلشس حٚ حالٔٛد ِٓ طزٚد حٚ حٌىخػٛد ػٍٝ طظشعذ حٌظٟ حٌّخظٍفش حٌّٛحد وظً طظٕخعذ : حٌؼخٟٔ حٌمخْٔٛ

 .حٌّخظٍفش ٌٍّٛحد حٌّىخفجش حٌىظً ِغ حٌىٙشرخث١ش ِٓ حٌى١ّش ٔفظ رخعظخذحَ

 ِخ ٟ٘ حٔٛحع حٌزطخس٠خص ِٚخ حٌفشق ر١ٕٙخ – 44ط

 .شلٕٙخ حػخدس ٠ّىٓ ٚ٘زٖ ػخ٠ٛٔش ٚرطخس٠خص شلٕٙخ, حػخدس ٠ّىٓ ال حٌظٟ ٟٚ٘ رطخس٠خص ح١ٌٚش- ؽ

 عند استمرار عمل بطارٌة الخزن الرصاصٌه الحامض محلول كثافة انخفاضػًٍ - 45ط

 الكبرٌتٌك حامض وٌستهلك كما القطبٌن ابٌض على مسحوق بشكل الرصاص كبرٌتات تترسب الخلٌة عمل استمرار عند-  ج

 الحامض محلول كثافة انخفاض الى ٌإدي مما الماء كمٌة فتزداد متآٌن بشكل الموجود

 --------------- عند شحن بطارٌة الخزن الرصاصٌه فان تركٌز الحامض – 46س

 (كاربون -  خارصٌن )صؾ الخلٌه الجافه - 47س

 تزداد
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هً فروع علم الكٌمٌاء تهتم بدراسه المركبات التناسقٌه التً تنشا بٌن حوامض لوٌس وقواعد لوٌس وٌكون فً الؽالب ذرتها 

 المركزٌه عنصر انتقالً 

 ما هً اقسام العناصر االنتقالٌه

 تدعى عناصر، عشرة على ٌحتوي منها كل ثالث دورات من وتتؤلؾ الرئٌسٌة االنتقالٌة العناصر أو d مجموعة عناصر -1

 .والثالثة والثانٌة االنتقالٌة األولى بالسالسل

 أسفل وتقع عنصرا، عشر أربعة على تحتوي منهما كل دورتٌن من المتكونة الداخلٌة االنتقالٌة العناصر أو f مجموعة عناصر 2-

 .واالكتنٌدات الالنثنٌدات وتسمى الدوري الجدول

  السلسلة نظرٌة

 على سلسلة شكل على بعضها مع ترتبط اللٌكندات ان بافتراض التناسقٌة المركبات تكون تفسر التً النظرٌة وهً

 نوع الشباع المركزي االٌون مع وترتبط العضوٌة الكٌمٌاء فً معروفا كان الذي الكاربون ذرات بٌن السالسل تكوٌن ؼرار

 التكافإ من واحد

 ما هً خواص وممٌزات العناصر االنتقالٌه

  واحدة تؤكسد حالة من إظهار أكثر الى االنتقالٌة العناصر تمٌل حٌث متعددة تؤكسد حاالت لها أن -1

 بااللكترونات جزئٌاًا  مملوءة f أو d أؼلفة االنتقالٌة للعناصر إن حٌث البارامؽناطٌسٌة بالصفات مركباتها من العدٌد تتصؾ - 2 

 .ملونة مركباتها من العدٌد-  3 البارامؽناطٌسٌة بخاصٌة المواد هذه تمٌز منفردة الكترونات على تحتوي الفلز ذرات فان ولذلك

 .معقدة مركبات أو أٌونات لتكوٌن كبٌر مٌل لها  -4

 الماء فً إذابته عند ٌعطً مستقر إضافة مركب وهو:       (2 د2016-  ط١ّٙذٞ  2014 - 2د- 2013 )عرؾ الملح المزدوج

 FeSO4. (NH4)2SO4. 6H2O  مثل ملح مور له كافة المكونة االٌونات

 مثل المركب   ذوبانة فً الماءعند له المكونة االٌونات كافة ٌعطً ال ولكنه مستقر اضافة مركب وهو:   عرؾ المركب التناسقً

CuSO4.4NH3  

 وما هً النظرٌة االكثر قبوال.  ما هً اهم النظرٌات التً فسرت تكوٌن المعقدات: 1-سؤال

اقترحت ان  المعقدات هً مركبات ترتبط بنفس طرٌقة ارتباط السالسل الكاربونٌة فً المركبات  ) نظرٌة السلسلة- 1 –الجواب 

ونظرا الن هذة النظرٌة لم تستطع تفسٌر كافة الخواص  . وان الفلز المكون     للمعقد ال ٌمتلك سوى تكافإ واحد . العضوٌة 

 (للمعقدات لذلك كان مصٌرها الفشل وعدم القبول

 (وهً النظرٌة االكثر قبوال لتفسٌرها خواص المعقدات بصورة دقٌقة  حٌث افترضت ) نظرٌة فرنر التناسقٌة- 2            

 التؤكسد بحالة ٌعرؾ والذي (------- )بخط متقطع ٌمثل متؤٌن أولً تكافإ التكافإ، من نوعٌن العناصر أكثر تمتلك - أ

 التناسقً  وٌعرؾ  بالعدد               متصل بخط ٌمثل متؤٌن ؼٌر ثانوي وتكافإ

 األولٌة التكافإات تتشبع حٌث التكافإٌن، كال إشباع معقد مركب تكوٌن فً اشتراكه عند عنصر كل ٌحاول - ب

 .متعادلة جزٌئات أو سالبة باٌونات فتتشبع الثانوٌة التكافإات أما سالبة باٌونات

               هو وهذا المركزي الفلز اٌون حول التناسقً بالمجال تدعى الفراغ فً ثابتة مواقع نحو الثانوٌة التكافإات تتجه- ج                 

 الفلزٌة للمعقدات الفراؼٌة الكٌمٌاء أساس

29 

     (حٌظٕخعم١ٗ : )     حٌفظً حٌخخِظ

 



 

 

 ِخ حٌفشق ر١ٓ حٌٍّق حٌّضدٚؽ ٚحٌّشوذ حٌظٕخعمٟ ِغ ِؼخي ٌىً ِّٕٙخ  ط١ّٙذٞ- 2013 -8

 وّشوذ طٕخعمٟ    K3[Fe(CN)6]ػًٍ ٠ظٕف حٌّشوذ   2016 -9

هو ذرة او جزٌئة تمتلك اوربٌتال فارغ قادر على اكتساب زوج الكترونً او اكثر وٌعتبر الفلز فً المعقد : حوامض لوٌس

 التناسقً هو حامض لوٌس 

ذرة او جزٌئة  او اٌون تمتلك زوج الكترونً او اكثر  تستطٌع ان تشارك بة لتكوٌن االصرة التناسقٌة وتعتبر : قاعدة لوٌس

 اللٌكاندات قواعد لوٌس   

 حٚ ٚحكذس رسس خالي ِٓ حٌّشوضٞ رخال٠ْٛ ٠شطزؾ حٌشلٕش ِٛؿذ حٚ عخٌذ أ٠ْٛ أٚ ؿضٞء    ٠ىٕذيحيػشف  2 ٔخصك١ٓ د2014    

 حالٌىظش١ٔٚش ٌٍّضدٚؿخص ِخٔلش حوؼش

ٟ٘ ١ٌىٕذحص طّظٍه صٚؿ١ٓ حٌىظش١ٔٚٗ حٚ حوؼش  ٠ّىٓ حْ : ح١ٌٍىٕذحص حٌى١ٍظ١ٗ  ػشف   ( خارج قطر2016-   نازحٌن 2014   )

 طشخسن رٙخ رظى٠ٛٓ حٚحطش طٕخعم١ٗ  

 .حٌّشوضٞ رخال٠ْٛ حٌّشوض٠ش حٌزسس ٘زٖ طغّٝ .رآطشس طٕخعم١ش رخ١ٌٍىٕذ و١ّ١خث١خ ٠شطزؾ فٍضح  :حال٠ْٛ حٌّشوضٞ

 طٕخعم١ش أٚحطش رٛعخؽش ح١ٌٍىٕذحص ِٓ ػذد ِغ حٌّشوضٞ حال٠ْٛ حطلخد ِٓ حٌٕخطؾ حٌّشوذ ٚ٘ٛ:   حٌظٕخعمٟ حٌّؼمذ

ِـخي حٌظٕخعك  ػشف 1 د2014

 ػذد فٟ ِؼشٚرخًا  حٌّشوضٞ حٌفٍضٞ رخال٠ْٛ طشطزؾ حٌظٟ )ح١ٌٍىٕذحص ( حال٠ٛٔخص أٚ حٌـض٠جخص ػذد ٘ٛ (  ط١ّٙذ2017ٞ (حٌظٕخعك  ػذد

 .حٌظٕخعم١ش ح٢ٚحطش ػذد ٠غخٚٞ حٔٗ حٞ ح١ٌٍىٕذ ٠ٍّىٙخ حٌظٟ حٌّخخٌذ

 ِٓ ِٕخعذ ٚػذد ِشوض٠ش فٍض رسس ػٍٝ ٠ٚلظٛٞ عخٌزش حٚ ِٛؿزش رشلٕش ِشلْٛ طٕف ٚ٘ٛ Complex Ion حٌّؼمذ  حال٠ْٛ

 ِظؼخدٌش ؿض٠جخص طىْٛ فمذ ح١ٌٍىٕذحص حِخ عخٌذ, حٚ ِٛؿذ طؤوغذ ػذد ٌٙخ حٚ ِظؼخدٌش حٌّشوض٠ش حٌزسس طىْٛ ٚلذ .رٙخ طل١ؾ ح١ٌٍىٕذحص

 ػِّٛخ حٌشلٕش ِٛؿزش حٚ عخٌزش ح٠ٛٔخص حٚ

 (ػًٍ رٌه  )حٌّخء  فٟ ٠ظؤ٠ٓ ال ٚ٘ٛ حٌّظؼخدي رخٌّؼمذ شلٕش ٠لًّ ال حٌزٞ حٌّؼمذ ٠غّٝ Neutral Complex ِظؼخدي  ِؼمذ

 

 -     ؽ------    حٌىخٌغ١َٛ   (II) ط١ّٙذٞ حك١خثٟ حْ حٌظ١غش حٌظشوز١ش ٌٍّشوذ  عذحعٟ عخٔٛ ف١شحص  2017 -1

Ca[Fe(CN)6] 

  [Ni(CO)4]-                 ؽ------------------ٟ٘  (0)حْ حٌظ١غش حٌى١ّ١خث١ش ٌشرخػٟ وخسر١ًٔٛ ١ٔىً  ط١ّٙذٞ 2014 -2

 Ca[Fe(CN)6]-    ؽ-----------  حٌىخٌغ١َٛ ٘ٛ  IIحٌظ١غش حٌظشو١ز١ش ٌٍّشوذ عذحعٟ ع١خٔٛ ف١شحص  ط١ّٙذٞ  2015 -3

   -- ٟ٘ (III)حٌظ١غش حٌى١ّ١خث١ش ٌٍّشوذ حٌظٕخعمظ وٍٛس٠ذ سرخػٟ حوٛح ػٕخثٟ وٍٛسٚ حٌىشَٚ  2 د– 2014 -4

[Cr(H2O)4Cl2]Cl  30 



 

 Ca[Fe(CN)6] -     ؽ -       ------------ حٌىخٌغ١َٛ ٟ٘ (II)حْ حٌظ١غش حٌى١ّ١خث١ش ٌغذحعٟ ع١خٔٛ ف١شحص   2 د2013 -5

 (  ط١ّٙذ2017ٞ -  2 د2016    -  2014 )EAN لخػذس حٌؼذد حٌزسٞ حٌفؼخي

 وااللكترونات الفلز على الموجودة االلكترونات مجموع كان اذا مستقرا ٌصبح التناسقً المعقد ان على القاعدة هذه تنص

 المجموع وٌسمى Kr(36)    او Xe(54)  او Rn(86)  النبٌلة الؽازات ألحد الذري العدد تساوي اللٌكندات قبل من الممنوحة

 .الفعال الذري بالعدد اللٌكندات من والممنوحة المركزٌة الذرة على لاللكترونات الكلً

  VBT نظرٌة اصرة التكافإ

 ح١ٌٍىٕذ ر١ٓ طٕخعم١ش آطشس طى٠ٛٓ ِغ)حٌفٍض( ٠ٌٛظ ٚكخِغ )ح١ٌٍىٕذ( ٠ٌٛظ لخػذس ر١ٓ طفخػال حٌٕظش٠ش ٘زٖ كغذ حٌّؼمذ طى٠ٛٓ ٠ٚؼذ

 فً أو( بمربعات الفلز اوربتاالت النظرٌة هذهٚطشطزؾ ٘زس حٌٕظش٠ش رخٌظٙـ١ٓ ٚحٌشىً حٌٕٙذعٟ ٌٍزسس حٌّشوض٠ش ك١غ طّؼً . ٚحٌفٍض

  .اللٌكندات من الممنوحة وااللكترونات للفلز الخارجً الؽالؾ الكترونات توزٌع لبٌان )دوائر االحٌان بعض

 ----------------ِؼمذ طٕخعمٟ ٠ّظٍه ػالع حٌىظشٚٔخص فخْ ل١ّش حٌضخُ حٌّغٕخؽ١غٟ طغخٚٞ  3 د2014 -1

 

 

================================================================= 

 
 

 )الكمً التحلٌل( المكونات من محتواها بتعٌٌن  وكذلك)الوصفً التحلٌل( تحلٌلها المراد العٌنة بتشخٌص التحلٌلٌة الكٌمٌاء تهتم
 أكثر أو واحد مكون هوٌة معرفة إلى للعٌنة الوصفً التحلٌل عملٌة تهدؾ (طؼش٠ف): Qualitative Analysisحٌظل١ًٍ حٌٛطفٟ 

 )العناصر مجموعة أو العناصر( المكونات هذه به ترتبط الذي األسلوب ومعرفة المحالٌل أو المواد من مزٌج أو المادة مكونات من
 األخر بالبعض بعضها

 و١ف طظُ ػ١ٍّش طشخ١ض حٌّخدس حٌّشحد طل١ٍٍٙخ : عئحي 

 )الكاشؾ تدعى( التركٌب معروفة أخرى مادة بمساعدة عادة تحوٌلها خالل من تحلٌلها المراد المادة تشخٌص عملٌة تتم :  حٌـٛحد
 وممٌزة خواص ذو جدٌد مركب إلى كٌمٌائً تفاعل بوساطة

 و١ف طـشٞ طل١ٍال ٚطف١خ ٌّض٠ؾ ٠لظٛٞ حال٠ٛٔخص حٌّٛؿزش : عئحي 

 خطوتٌن هذه الوصفً التحلٌل عملٌة تتضمن: حٌـٛحد 

 االخر البعض عن بعضها االٌونات فصل -1

 معروفة كٌمٌائٌة تفاعالت اجراء خالل من عدمه من اٌون كل وجود عن الكشؾ -2

 و١ف طٕـض ػ١ٍّش حٌظل١ًٍ حٌٛطفٟ ٌّلٍٛي ٠لظٛٞ حال٠ٛٔخص حٌّٛؿزش حالوؼش شٙشس : عئحي 

 ٚػٍٝ ٘زح حالعخط (أٞ ٌٙخ طفخػً ِشظشن  )طظ١ّض وً ِـّٛػش ِٓ حال٠ٛٔخص حٌّٛؿزش رخْ ٌٙخ ػخًِ ِشعذ ٚحكذ :   حٌـٛحد 

 ٔؼ١ف حٌؼخًِ حٌّشعذ حٌّٕخعذ ٌىً ِـّٛػش رل١غ طفظً حٌّـّٛػخص رشىً سحعذ ٚرشىً ِظظخٌٟ ١ٌٚظ دفؼش ٚحكذس -1

 رؼذ طشع١ذ حٚي ِـّٛػش ٔـشٞ ػ١ٍّش حٌظشش١ق  ٌفظً طٍه حٌّـّٛػش ػٓ حٌّلٍٛي ٚٔغظؼذ ٌظشع١ذ ِـّٛػش حخشٜ -2

 ػٓ وً ح٠ْٛ فٟ طٍه حٌّـّٛػش (ِؼشفش ٠ٛ٘ظش )رؼذ طشع١ذ وً ِـّٛػش ٔـشٞ طفخػالص ِٕخعزش ٌٍىشف

 ٠ظٕف ح٠ْٛ حٌشطخص ػّٓ حٌّـّٛػظ١ٓ حالٌٚٝ ٚحٌؼخ١ٔش  : (ٚصحسٞ ِىشس  )ػًٍ

   HClالْ رٚرخ١ٔش وٍٛس٠ذ حٌشطخص وز١شس ٔغز١خ ِّخ ٠غزذ فٟ رؼغ حالك١خْ ػذَ طشعزش رشىً طخَ ػٕذ حػخفش كخِغ : حٌـٛحد 

و١ف ٠ّىٓ ٌفظً ر١ٓ ح٠ٛٔخص حٌفؼش ٚحٌىخد١َِٛ  1 د– 2013= 

   ٚصحسٞ  (I,II)ٌّخرح ٠ظٕف حٌشطخص ػّٓ حٌّـّٛػظ١ٓ  2 ٔخصك١ٓ د2014 -12

 

 =  

١٘ذسٚوغ١ذ حال١َِٔٛٛ رٛؿٛد -     ؽ-------------- ٘ٛ  Aحٌؼخًِ حٌّشعذ ٌٍّـّٛػش حٌؼخٌؼش  وزٌه 2 د– 2014= 

 وٍٛس٠ذ حال١َِٔٛٛ

Agو١ف ٠ظُ حٌفظً ر١ٓ ح٠ٛٔخص حٌفؼش  3 د2014 -13
+
 Ba ٚحٌزخس٠َٛ   

+ 2
Al    ٚحال١ٌَّٕٛ   

+3
  

ٚ٘ٛ كخِغ ح١٘ذسٚوٍٛس٠ه حٌّخفف ف١ظشعذ ػٍٝ ١٘جش وٍٛس٠ذ  (ِٓ حٌّـّٛػش حالٌٚٝ )٠ؼخف حٌؼخًِ حٌّشعذ ٌٍفؼٗ 

 ٚ٘ٛ ١٘ذسٚوغ١ذ حال١َِٔٛٛ  Aحٌفؼ٠ٛٙفظً حٌشحعذ ػٓ حٌشحشق رطش٠مش حٌظشش١ق  ػُ ٠ؼخف حٌؼخًِ حٌّشعذ ٌٍّـّٛػش حٌؼخٌؼش 
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     (حٌى١ّ١خءحٌظل١ٍ١ٍٗ : )     حٌفظً حٌغخدط

 



 

رٛؿٛد وٍٛس٠ذ حال١َِٔٛٛ ف١ظفخػً ِغ حال١ٌَّٕٛ ٠ٚشعزٗ ػٍٝ ١٘جش ١٘ذسٚوغ١ذ حال١ٌَّٕٛ  ٠ٚفظً حٌشحعذ ػٓ حٌشحشق رطش٠مش 

حٌظشش١ق ػُ ٠ؼخف حٌؼخًِ حٌّشعذ ٌٍّـّٛػش حٌشحرؼش ٚ٘ٛ وخسرٛٔخص حال١َِٔٛٛ رٛؿٛد ١٘ذسٚوغ١ذ حال١َِٔٛٛ ٚوٍٛس٠ذ حال١َِٔٛٛ 

 ف١ظشعذ ػٍٝ ١٘جش وخسرٛٔخص حٌزخس٠َٛ 

         cu +2  ,    Ba +2و١ف ٠ّىٓ حٌفظً ر١ٓ  ٔخصك١ٓ 2014 -10

Agو١ف ٠ّىٓ حٌفظً ر١ٓ  3 د 2015 -10
+
   Cd 

+2
 

رخػخفش حٌؼخًِ حٌّشعذ ٌٍّـّٛػش حالٌٚٝ ٚ٘ٛكخِغ ح١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه حٌّخفف ف١ظفخػً ِغ حٌفؼش ٠ٚشعزٗ ٚال ٠ظفخػً ِغ - ؽ

 ح٠ْٛ حٌىخد١َِٛ ٠ٚفظً حٌشحرغذ ػٓ حٌشحشق رطش٠مش حٌظشش١ق 

Cuو١ف ٠ّىٓ حٌفظً ر١ٓ حال٠ٛٔخص  ط١ّٙذٞ 2015 -7
+2

 , Ca 
+2

 , Co
+2

  

٠ؼخف حٌؼخًِ حٌّشعذ ٌٍّـّٛػش حٌؼخ١ٔٗ ٚ٘ٛ وزش٠ظ١ذ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ حٌّلّغ ف١ظفخػً ِغ ح٠ْٛ حٌٕلخط ٠ٚشعزٗ ػٍٝ ١٘جش وزش١ٕ٠ذ 

 ٚ٘ٛ وزش٠ظ١ذ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ  Bحٌٕلخط  ٠ٚفظً حٌشحعذ ػٓ حٌشحشق رطش٠مش حٌظشش١ق ػُ ٠ؼخف حٌؼخًِ حٌّشعذ ٌٍّـّٛػش حٌؼخٌؼش 

رٛؿٛد ١٘ذسٚوغ١ذ حال١َِٔٛٛ ٚوٍٛس٠ذ حال١َِٔٛٛ ٠ٚشعزٗ ػٍٝ ١٘جش وزش٠ظ١ذ حٌىٛرٍض  ٠ٚفظً حٌشحعذ ػٓ حٌشحشق رطش٠مش حٌظشش١ق 

ػُ ٠ؼخف حٌؼخًِ حٌّشعذ ٌٍّـّٛػش حٌشحرؼش ٚ٘ٛ وخسرٛٔخص حال١َِٔٛٛ رٛؿٛد ١٘ذسٚوغ١ذ حال١َِٔٛٛ ٚوٍٛس٠ذ حال١َِٔٛٛ  ف١شعذ 

 حٌىخٌغ١َٛ ػٍٝ ١٘جش وخسرٛٔخص حٌىخٌغ١َٛ  ٠ٚفظً رطش٠مش حٌظشش١ق ػٓ حٌشحشق 

  وٍٛس٠ذحص –  ؽ --------------طظشعذ ح٠ٛٔخص حٌّـّٛػش حٌٚٝ ػٍٝ ١٘جش  2 د2016 -10

  HCl بٕجٕد  H2S  ---------------رٛؿٛد ------------------- حٌؼخًِ حٌّشعذ ٌٍّـّٛػش حٌؼخ١ٔش ٘ٛ  خخسؽ لطش 2016

 كمٌة تخص معلومات على الحصول إلى الكمً التحلٌل عملٌة تهدؾ (طؼش٠ف)  :Quantitative Analysisحٌىّٟ  حٌظل١ًٍ

 النموذج من معٌنة كمٌة فً ) تحلٌلها المراد المادة( المكون

 ِخ ٟ٘ حُ٘ حٌم١خعخص رؼ١ٍّش حٌظل١ًٍ حٌىّٟ: عئحي

 حٌّىْٛ و١ّش طخض ٚحٌؼخ١ٔش حٌذسحعش ل١ذ حٌّٕٛرؽ رى١ّش طظؼٍك حألٌٚٝ ل١خط ػ١ٍّظٟ ربؿشحء ٚرٌه حٌىّٟ حٌظل١ًٍ ػ١ٍّش أـخص ٠ّىٓ

 .حٌّٕٛرؽ ٠لظ٠ٛٗ ٚحٌزٞ ل١خعٗ حٌّشحد
 ماهً االقسام العامة والرئٌسٌة للتحلٌل الكمً: سإال 

 ٌقسم بشكل رئٌسً الى قسمٌن: الجواب 
 وهً الكالسٌكٌة التحلٌل طرائق النوع هذا ٌتضمنالتحلٌل الكٌمٌائً الكمً  

 .التحلٌل عملٌة انجاز فً الكتل قٌاس على وتعتمد :الوزنً التحلٌل طرائق - أ

 .التحلٌل عملٌة انجاز فً الحجوم قٌاس على وتعتمد : الحجمً التحلٌل طرائق - ب

 Gravimetric Analysis الوزنً التحلٌل

 بالمكون كٌمٌائٌة صلة ذات تكون و معلوم كٌمٌائً تركٌب ذات( مادة كتلة وقٌاس عزل على الوزنً الكمً التحلٌل عملٌة تعتمد

 وكمً نقً  بشكل )تقدٌره المراد

 ما هً االجراءات المتبعة عند اجراء عملٌة التحلٌل الوزنً: سإال 

  وقابل للوزن بشكل دقٌقكٌمٌائٌا ومستقر نقً مركب الى العٌنة فً تقدٌره المراد المكون تحوٌل -1

 .للمادة الكٌمٌائٌة الصٌؽة معرفة من بسهولة المكون كتلة حساب -2

 التحلٌل عملٌة فً ) تقدٌره المراد المكون تحتوي التً( المادة عزل خطوة نجاز ما هً الطرق التً ٌمكن اجراإها ال: سإال 

 الوزنً

 .التطاٌر طرائق 1-

 أخرى فٌزٌائٌة طرائق-   4            .الكهربائً الترسٌب طرائق 3-  .الترسٌب طرائق 2-
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 ((Volatilization Methodsالتطاٌر  طرائق

 العٌنة فً الموجودة ) بخارٌة أو ؼازٌة حالة الى ٌتحول الذي ( المتطاٌر المكون إزاحة على أساسً بشكل الطرائق هذه تعتمد
 ما هً اهم الوسائل المستخدمة لحصول التطاٌر: سإال 

 : الجواب 
 .الهواء مع تجرى التً )عالٌة حرارٌة درجات الى التسخٌن( البسٌطة الحرق عملٌة -1

 متطاٌرة حالة إلى العٌنة أجزاء بعض فٌها تتحول كٌمٌائٌة كواشؾ مع العٌنة معاملة

 ِخ ٟ٘ حٌخطٛحص حٌظٟ ٠ـذ حٔـخص٘خ ػٕذ حؿشحء ػ١ٍّخص حٌظل١ًٍ رطشق حٌظشع١ذ: عئحي 

 مناسب بمذٌب العٌنة من وموزنة بدقة  ومضبوطة معلومة كتلة إذابة -1

معلومة كٌمٌائٌة وبصٌؽة )راسب( الذوبان شحٌح مركب هٌئة على العٌنة محلول من تقدٌره المراد المكون ترسٌب -2

 حِخ  حٌىخشف حٌزٞ ٠مَٛ ط١غش حٌظشع١ذطذػٝ حٌظ١غش حٌظٟ ٠ظُ طشع١زٙخ ٚحٌظٟ طلٛٞ حٌّىْٛ حٌّشحد طمذ٠شس د  : ِالكظش

 رخٌؼخًِ حٌّشعذرظشع١ذ حٌّخدس حٌّشحد طؼ١ٕٙخ ف١ذػٝ 

 طرٌق الترشٌح عن عادة ذلك وٌتم الترسٌب محلول من المتكون الراسب وعزل فصل -3

 على العالقة الملوثات من كمٌة من للتخلص الراسب، على مالئم ؼسٌل باضافة محلول الراسب ٌؽسل : الراسب ؼسل -4

 سطحه

 مالئمة وزنٌة صٌؽة الترسٌب إلى صٌؽة تحوٌل الخطوة هذه تعنً :الراسب تجفٌؾ -5

 .دقٌق بشكل كتلته الٌجاد ) وزنٌة صٌؽة هٌئة على وهو( الراسب وزن ٌتم -6

 ِخ ٟ٘ حٌششٚؽ حٌٛحؿذ طٛفش٘خ فٟ ِلخ١ًٌ حٌغغ١ً حٌّغظخذِش: عئحي 

 . وان تعمل على  ذوبانٌة الملوثات فقط الراسب ذوبانٌة على تإثر ال أن -1

 الراسب مع متطاٌرة مركبات تكون ال أن -2

.الحقا منه للتخلص التطاٌر سهل الراسب لؽسل المستعمل المحلول ٌكون أن -3

 و١ف ٔظؼخًِ ِغ ط١غش حٌظشع١ذ ٌٍلظٛي ػٍٝ ط١غش ٚص١ٔش  ِغظمشس ٚػخرظش ِٚالثّش: عئحي 

100حٌظـف١ف رذسؿخص كشحسس طظً حٌٝ  -1
o
C  2 -   ٌٝ1000حٌلشق حٌٝ دسؿخص كشحسس ػخ١ٌش طظً ح

O
C

  ٚصحسٞ ِىشس ػًٍ ٠ـذ حْ ٠ىْٛ حٌشحعذ حٌّظىْٛ فٟ ػ١ٍّٗ ٌظل١ًٍ حٌٛصٟٔ غ١ش رحثذ رذسؿش وخف١ش  2 د2014عئحي 

-  ؽبطرٌقة الترسٌب دقٌقة على نتائج والحصول الوزنً التحلٌل عملٌة نجاح إلى تإدي التً العوامل أهم ما هًعئحي ٚصحسٞ 

 ملحوظة خسارة حصول عدم ألجل )قلٌلة جداًا  ذوبانه قابلٌة( كافٌة بدرجة ذائب ؼٌر المتكون الراسب ٌكون أن ٌجب -1

 .الترشٌح جمعه بعملٌة عند تقدٌره المراد للمكون

 للتخلص ؼسله ثم ومن كمً بشكل الترسٌب محلول عن فصله من تمكن مناسبة فٌزٌائٌة بصفات الراسب ٌتمتع أن ٌجب -2

  الذائبة، الملوثات من

 وثابتة معلومة كٌمٌائٌة صٌؽة وذات نقٌة مادة إلى الراسب لتحوٌل إمكانٌة هنالك تكون أن ٌجب -3

ػًٍ ٠ـذ حْ ٠ىْٛ حٌشحعذ حٌّظىْٛ فٟ ػ١ٍّٗ ٌظل١ًٍ حٌٛصٟٔ غ١ش رحثذ رذسؿش وخف١ش(ٔخصك١ٓ  ) 2014

 .الترشٌح جمعه بعملٌة عند تقدٌره المراد للمكون ملحوظة خسارة حصول عدم ألجل-  ج

ػًٍ ٠فؼً حْ ٠ىْٛ حٌشحعذ رٍٛس٠خ ٚكـُ حٌذلخثك وز١شس ٔغز١خ : عئحي 

 ٌؼذس حعزخد ٔزوش ِٕٙخ:  حٌـٛحد 

 للتلوث عرضة اقل ٌكون -1

33 الراسب ؼسل بعملٌة الدقائق هذه حجم ٌتؤثر ال -3  ال ٠فمذ حٌشحعذ حػٕخء ػ١ٍّش حٌظشش١ق  -2

نفس 

الجواب



ِخ ٟ٘ حٔٛحع حٌشٚحعذ حٌظٟ ٠ّىٓ حٌلظٛي ػ١ٍٙخ ٚحٞ ٔٛع ِٓ حٌشٚحعذ ٘ٛ حالفؼً: عئحي 

٠ٛؿذ ٔٛ ػ١ٓ ِٓ حٌشٚحعذ : حٌـٛحد 

حٌشحعذ حٌغشٚٞ ك١غ طزمٝ دلخثمش ػخٌمش فٟ حٌّلٍٛي ٚال ٠ّىٓ فظٍٙخ رخٌظشش١ق -1

 حٌشحعذ حٌزٍٛسٞ  رٚ دلخثك وز١شس ٔغز١خ ٠ّٚىٓ فظٍش رخٌظشش١ق رغٌٙٛش  -2

 ٠ٚؼظزش حٌشحعذ حٌزٍٛسٞ حفؼً حٔٛحع حٌشٚحعذ 

 ِخ ٟ٘ حٌطشق حٌّظزؼش ٌٍلظٛي ػٍٝ سحعذ ِظزٍٛس: عئحي 

 BaSO4حْ ٠ىْٛ حٌشحعذ شل١ق حٌزٚرخْ ِؼً وزش٠ظخص حٌزخس٠َٛ   -1

 تكوٌن إلى تمٌل )نسبٌاًا  الذوبان كثٌر(الترسٌب  محٌط فً نسبٌا العالٌة الذوبانٌة ذات فالرواسب: رٚرخ١ٔش حٌشحعذ  -2

 .صحٌح والعكس بلورٌة رواسب

 متبلور راسب تكوٌن ٌإدي إلى عالٌة حرارة درجات عند الترسٌب عملٌة إجراء إن: الحرارة  درجة -3

 العامل محلول إضافة مع)المرسب وللعامل تقدٌره المراد للمكون( مخففة محالٌل من الترسٌب عملٌة إجراء ٌفضل -4

 .الترسٌب لمحلول مستمر وتحرٌك ببطء المرسب

 فٟ ػ١ٍّخص حٌظل١ًٍ حٌٛصٟٔ طىْٛ ػ١ٍّش حٌظشع١ذ رذسؿخص كشحسس ػخ١ٌش    ػًٍ 2 د 2014

 ذلك بطء وٌعنً الترسٌب عملٌة أثناء فً الرواسب معظم ذوبانٌة زٌادة إلى ٌإديالْ حسطفخع دسؿخص حٌلشحسس : حٌـٛحد 

 .بلورات لبناء الالزم الوقت وإتاحة الترسٌب

 (ٔفظ حٌـٛحد )   ِخ طخػ١ش دسؿش حٌلشحسس ػٍٝ رٚرخ١ٔش ِؼظُ حٌشٚحعذ حػٕخء ػ١ٍّش حٌظشع١ذ - 1 د2016 -9

 ِخ ٘ٛ حٌفشق ر١ٓ حٌظ١غش حٌظشع١ز١ش ٚحٌظ١غش حٌٛص١ٔش: عئحي 

حْ حٌظ١غش حٌظشع١ز١ش ٟ٘ حٌظ١غش حٌظٟ طلظٛٞ حٌّىْٛ حٌّشحد طشع١زش ِٓ حؿً طمذ٠ش و١ّظش حِخ حٌظ١غش حٌٛص١ٔش فٟٙ : حٌـٛحد 

 حٌظ١غش حٌظٟ ٠ظُ حٌلظٛي ػ١ٍٙخ رؼذ حؿشحء حٌظـف١ف حٚ حٌلشق  ٚحٌظٟ طىْٛ  حوؼش ػزخطخ ٚحوؼش حعظمشحسح

 (ِىشس ٚصحسٞ  )ِخ ٘ٛ حٌّؼخًِ حٌٛصٟٔ : عئحي 

Gravimetric Factor حٌٛصٟٔ حٌّؼخًِ

وٍظخ  طلٛٞ حْ ششؽ ػٍٝ )حٌشحعذ( حٌٛص١ٔش ٌٍظ١غش ح١ٌٌّٛش حٌىظٍش حٌٝ طمذ٠شٖ حٌّشحد ٌٍّىْٛ ح١ٌٌّٛش حٌىظٍش ر١ٓ حٌٕغزش ٘ٛ

 .طمذ٠شٖ حٌّشحد )حٌّىْٛ ؿض٠جخص حٚ( حٌؼٕظش رسحص ِٓ حٌؼذد ٔفظ ػٍٝ حٌظ١غظ١ٓ

   (حٌىالِٟ )  : حٌظل١ًٍ حٌلـّٟ

ػٕذ طفخػٍٗ و١ّخ ِغ  (رٞ طشو١ض ِؼٍَٛ رذلش )٘ٛ حكذ حٌطشحثك حٌظٟ طؼظّذ رخالعخط ػٍٝ ل١خط حٌلـُ حٌّغظٍٙه ِٓ حٌىخشف  

 (رٞ طشو١ض ِـٙٛي )حٌّىْٛ حٌّـٙٛي حٌّشحد طمذ٠شٖ 

  ِخ ٟ٘ حٔٛحع حٌّلخ١ًٌ حٌم١خع١ٗ ٚو١ف ٔلظً ػ١ٍٙخ:عئحي 

طلؼ١شٖ رخرحرش و١ّٗ ِؼٍِٛٗ ِٓ  ِخدس ل١خع١ش فٟ كـُ ِز٠ذ ِؼٍَٛ ٚرىْٛ غخٌزخ ٠ّٚٛ٘ىٓ  : حٌّلٍٛي حٌم١خعٟ حالٌٟٚ -1

 حٌّخء

٠ّىٓ طلؼ١شٖ ِٚؼشفش طشو١ضٖ رذلش رّؼخ٠شطٗ ِغ ِلٍٛي ل١خعٟ ِؼٍَٛ حٌظشو١ض رم١خط كـّٗ :  حٌّلٍٛي حٌم١خعٟ حٌؼخٔٛٞ -2

 حٌّغظٍٙه 
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ِخ ٟ٘ ششٚؽ حٌّٛحد حٌم١خع١ٗ   ٚصحسٞ 

٠ـذ حْ طىْٛ رحص ٔمخٖٚ ػخ١ٌٗ -1

٠ـذ حْ ال طّظض ِىٛٔخص حٌٙٛحء حٌـٛٞ ٚال طظؤػش رخٌؼٛء -2

رحص وظٍٗ ِىخفجش ػخ١ٌٗ -3

لخرٍش ٌٍزٚرخْ فٟ حٌّز٠ذ حٌّغظؼًّ -4

 حْ ال طىْٛ عخِش -5

 حْ طىْٛ سخ١ظش حٌؼّٓ ِٚظٛفشس  -6

٠فؼً حْ طىْٛ حٌّخدس حٌم١خع١ش رحص وظٍش ِىخفجش ػخ١ٌش : ػًٍ

ٌٚزٌه ٌظم١ًٍ حٌخطخ حٌزٞ لذ ٠ٕظؾ حػٕخء حٌٛصْ فٟ طلؼ١ش حٌّلٍٛي حٌم١خعٟ: حٌـٛحد 

  ما هً شروط تفاعالت التسحٌح: سإال 

 .ان ٌكون التفاعل تام  -1

 .ان ٌكون التفاعل بسٌط وٌعبر عنه بمعادلة  -2

 .ٌجب ان ٌحدث بشكل انً  -3

 ٌجب ان تتوفر وسٌلة لتعٌٌن نقطة نهاٌة التفاعل -4

٘ٛ رٌه حٌّلٍٛي حٌزٞ ٠لظٛٞ كـُ ِلذد ِٕٗ ػٍٝ وظٍٗ ِؼٍِٛٗ ِٓ حٌىخشف حٌّزحد ف١ٗ: ػشف حٌّلٍٛي حٌم١خعٟ

ِخ ٟ٘ حٌطشق حٌشخثؼٗ ٌٍظؼز١ش ػٓ حٌظشو١ضفٟ حٌظل١ًٍ حٌلـُ

 (ٚصحسٞ)٘ٛ ػذد حٌّٛالص حٌّزحرش فٟ ٌظش ٚحكذ ِٓ حٌّلٍٛي   :(M)حٌظشو١ض حٌّٛالسٞ

٘ٛ رٌه حٌّلٍٛي حٌزٞ ٠لظٛٞ ِٛي ٚحكذ ِٓ حٌّزحد فٟ ٌظش ِٓ حٌّلٍٛي :(ٚحكذ ِٛالسٞ)طشو١ض 

٘ٛ ػذد حٌّىخفجخص حٌغشح١ِش ِٓ حٌّزحد  فٟ ٌظش ٚحكذ ِٓ حٌّلٍٛي : (حٌٕٛسِخٌٟ  )حٌظشو١ض حٌؼ١خسٞ 

ِالكظش ٠ـذ حْ ٔفشق ر١ٓ ِف١ِٛٙٓ 

g/moLٟٚ٘ ِـّٛع حٌىظً حٌزس٠ش ٌؼٕخطش حٌّشوذ  ِظشٚرش فٟ ػذد رسحص وً ػٕظش ٚٚكذطٙخ   :Mحٌىظٍش ح١ٌٌّٛش  -1

 g/eqٟٚ٘ وظٍش حٌّخدس حٌظٟ طٕظؾ حٚ طغظٍٙه ِٛال ٚحكذح ِٓ حٌّىْٛ حٌفؼخي ٚٚكذطٙخ    :EMحٌىظٍش حٌّىخفجش   -2

 : و١ّش غ١ش ػخرظش EMو١ّش : ػًٍ 

 الٔٙخ طؼظّذ ػٍٝ ل١ّش حٌـضء حٌفؼخي حٌزٞ ٠شظشن فٟ حٌظفخػً حٌى١ّ١خثٟ: حٌـٛحد 

 حٌذٚسق فٟ حٌّـٙٛي حٌّلٍٛي حٌٝ حٌغلخكش ِٓ حٌم١خعٟ ٌٍّلٍٛي طذس٠ـ١ش حػخفش ػ١ٍّش ٟ٘ Titration  ػشف حٌظغل١ق

 حٌّلٍٛي طشو١ض ح٠ـخد ٟ٘ ِٕٙخ حٌغخ٠ش ٠ٚىْٛ حٌظفخػً, ٔٙخ٠ش ٔمطش حٌٝ حٌٛطٛي ٌل١ٓ حالػخفش ٘زٖ ٚطغظّش )رخٌؼىظ حٚ( حٌّخشٚؽٟ

 .رذلش حٌؼ١ٍّش فٟ حٌّغظٍٙىش حٌلـَٛ ل١خط ؽش٠ك ػٓ حٌم١خعٟ حٌّلٍٛي طشو١ض رذالٌش حٌّـٙٛي

 حٌّخدس و١ّش طظىخفت حْ ػٕذ٘خ حٌّفشٚع ِٓ ٠ىْٛ )حفظشحػ١ش( ٔظش٠ش ٔمطش ٟ٘ Equivalent Point حٌظىخفئ  ػشف ٔمطش

 .)رخٌؼىظ حٚ( حٌّخشٚؽٟ حٌذٚسق فٟ حٌّٛؿٛدس حٌّـٌٙٛش حٌّخدس و١ّش ِغ حٌغلخكش ِٓ حٌّؼخفش حٌم١خع١ش

 حٌم١خع١ش حٌّخدس ر١ٓ حٌظغل١ق ػ١ٍّش فٟ حٌّغظؼًّ حٌظفخػً ػٕذ٘خ )٠ىظًّ( ٠ٕظٟٙ ٔمطش ٟ٘ End Point حٌظفخػً ٔٙخ٠ش ٔمطشػشف  

 .حٌّٕخعزش حٌذالثً حكذ حعظخذحَ ػٍٝ رخالػظّخد )طـش٠ز١خًا ( ػ١ٍّخًا  ِٛلؼٙخ ٠ُٚللذد حٌّـٌٙٛش, ٚحٌّخدس

 ػ١ٍّش فٟ ػ١ٍّخًا  حٌّمخعش حٌظفخػً ٔٙخ٠ش ٚٔمطش )حٌٕظش٠ش( حٌظىخفئ ٔمطش ِٛحلغ ر١ٓ حالخظالف ٌّذٜ ِم١خط ٘ٛ حٌظغل١ق خطؤػشف  

 .حٌظغل١ق
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 حكذٜ حٚ ٌٛٔٙخ ٠ظغ١ش رً حٌظفخػً فٟ ػخدس ٚالطشظشن حٌظغل١ق ِلٍٛي حٌٝ ػخدس طُلؼخف و١ّ١خث١ش ِخدس ٟ٘ Indicator حٌذ١ًٌ

 طفخطٙخ

 .حٌظفخػً ٔٙخ٠ش ٔمطش ػٕذ ٚحػق رشىً حٌف١ض٠خث١ش

Equivalent Mass حٌّىخفجش حٌىظٍش

 ؿزس ِٓ g 17.008 حٚ ح١ٌٙذسٚؿ١ٓ ِٓ g 1.008 ِؼً أخشٜ ِخدس ِٓ ػخرظش و١ّش طّخِخًا  طىخفت حٌظٟ )حٌّخدس وظٍش( حٌّخدس و١ّش ٟ٘

 حٌظفخػً ٔٛع ِغ طظغ١ش لذ ػخرظش غ١ش و١ّش ٟ٘ ٌٍّخدس حٌّىخفجش ٚحٌىظٍش ِؼ١ٓ, طفخػً فٟ حالٚوغـ١ٓ, ِٓ g 8.000 حٚ ح١ٌٙذسٚوغ١ذ

 .ف١ٗ طشظشن حٌزٞ

ِخ ٟ٘ ِىٛٔخص ٘خص حٌظل١ًٍ حالٌٟ  

 حٌؼ١ٕش رٙخ طٛػغ خ١ٍش ِٓ ػُ حٌـٙذ, أٚ وخٌظ١خس وٙشر١ش ٌخخط١ش أٚ ٌٍؼٛء اِخ ِظذس ِٓ ٠ظىْٛ حٌظل١ًٍ فٟ حٌّغظخذَ ٚحٌـٙخص

 .حإلشخسس ٌٙزٖ لخسٜء ِٓ ػُ حٌٕخطـش, ٌإلشخسس ِمذس ِٚٓ طل١ٍٍٙخ, حٌّشحد

 الكتلة؟ مطٌاؾ جهاز عمل اساس ما- ط 

 حٌزؼغ رؼؼٙخ حٚالًا  ِٛؿزش حٌشلٕش حكخد٠ش ح٠ٛٔخص حٌٝ رمزف حٌّخظٍفش حٌىظً رحص حٌزسحص فظً ؽش٠ك ػٓ ٠ظُ حٌـٙخص ػًّ حعخط حْ

 فخْ حٌؼٕظش حٌّٛؿذ حططذحِٙخ ٚػٕذ حٌطخلش حٌؼخ١ٌش رخالٌىظشْٚ حٌغخص٠ش كخٌظٗ فٟ حٌؼٕظش ِٓ ػ١ٕٗ رزسس حٌزسحص طلٛي ك١غ

 حٌظٟ حٌّٛؿزش رخاللطخد حٌّٛؿزش حال٠ٛٔخص ٘زٖ طظٕخفش حالكخدٞ طغش٠غ حال٠ْٛ ف١ظىْٛ ٚحكذ الٌىظشْٚ فمذحٔٙخ حٌٝ ٠ئدٞ حالططذحَ

 حٔلشحفخًا  حوزش حالخف ٌال٠ٛٔخص ِٓ ِغٕخؽ١غٟ ِـخي خالي ِٓ حالشؼخع ٘زح ٠ّٚشس حٌّٛؿزش حال٠ٛٔخص حشؼخع ٚطٕلشف ػٍٝ طغخػذ

 حٌٛفشس حٌظ١خس ٚطغظخذَ حٌفظً ٠لذع ٚرخٌظخٌٟ حالػمً حال٠ٛٔخص ح٠ؼخًا  ِٕخعزش ِـغخص ٌم١خط ٠غزذ حٌّـخي الْ وظٍظٙخ كغذ حال٠ٛٔخص

 شخشش ػٍٝ طظٙش حٌم١خعخص ٘زٖ ٚٔظخثؾ حٌىٙشرخثٟ ٌٍٛفشس صحد حٌىظٍش ٔفظ ٌٙخ حٌظٟ حال٠ٛٔخص ػذد صحد ٚوٍّخ ٔظ١ش ٌىً حٌٕغز١ش

 حٌىظٍش ِمخرً ر١خٟٔ وشعُ حٌلخعٛد

ِخ ٟ٘ حٌظطز١مخص حٌٕل١ٍ١ٍٗ ٌط١ف حٌىظٍٗ - ط

 المائٌة المجاري الى طرٌقها تاخذ التً االصطناعٌة او الزراعٌة العضوٌة الكٌمٌائٌات تسببها التً الملوثات عن الكشؾ -1

 .بالدقة عالٌة التً تضرنا وبدرجة من اقل مستوٌات وعند

 من خالل اخذ عٌنه من الدم او البول الرٌاضٌون ٌستخدمها التً العقاقٌر من جدا القلٌلة الكمٌات تعٌٌن -2

مطٌاؾ االشعة تحت لحمراء 

 العضوٌة المركبات بٌن التمٌٌز او التركٌب المجهولة او الدراسة قٌد المركبات فً الكٌمٌائٌة العناصر لتعٌٌن ٌستخدم جهاز

 عزم الجزيء ٌمتلك ان وٌجب .المختلفة العضوٌة المركبات بٌن التمٌٌز او عزم التركٌب الجزيء ٌمتلك ان وٌجب .المختلفة

الحمراء؟  تحت االشعة مطٌاؾ عمل فً الحاسوب جهاز اهمٌة ما- س

الحمراء  تحت االشعة لطٌؾ بٌانً ورق صورة على ٌرسم حاسوب جهاز

 n.m.rعالم تعتمد تقنٌه عمل طٌافٌه  - س

 . الكٌمٌائً ووسطها االنوٌة الخواص المؽناطٌسٌة لبعض بٌن التداخل على   n.m.r مطاٌفٌة عمل تقنٌة تعتمد
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 خشٜحال حٌٕٙذع١ش ٚحٌؼ١ٍّخص  حٌظٕخػش, فٟ ح١ّ٘ش ٚحوؼش٘خ حٌؼٍَٛ حٚعغ ِٓ حٌظٕخػ١ش حٌى١ّ١خء طؼظزش

 حروش رؼغ حٌٍّٛػخص حٌظٕخػ١ش ٚطخػ١شحطٙخ ػٍٝ حالٔغخْ-  ط

 حٌزٞ حالِش حالعّخن ٌلَٛ فٟ ٠ظشعذ وفؼالص, حٌظٕخػخص رؼغ ِٓ ٠ٕظؾ ٚحٌزٞ Hg), (حٌضثزك ِؼذْ ٠ؼظزش حٌّؼخي, عز١ً فؼٍٝ

 ِؼذْ ٚوزٌه حٌضثزك, ػٓ ع١ّظٗ طمً ال ٚحٌزٞ , (pb )حٌشطخص ٌّؼذْ رخٌٕغزش وزٌه .حٌزششٞ ٌالعظٙالن طخٌلش غ١ش ٠ـؼٍٙخ

 .حٌذَ فمش ٠ٚغزذ حٌؼظخَ ِخ ػٍٝ ٠ئػش حٌزٞ ( cd )حٌىخد١َِٛ

 الصناعٌة المٌاه تنقٌة فً المتبعة الطرق ِخ –ط 

 حٌظؼم١ُ - 5حٌظطش٠ٗ     - 4حٌفٍظشٖ     - 3حٌظٍز١ذ   - 2حٌظخؼش  -1

 Coagulation حٌظخؼ١ش ػشف- ط

 حٌٝ ٌٍّخء أٌفظٙخ طؼؼف أٚ حٌّؼٍمش حٌّٛحد كـُ ٠ضدحد ك١غ .حٌّخء فٟ حٌّٛؿٛدس حٌّؼٍمش حٌّٛحد ِٓ خؼشس طشى١ً ػ١ٍّش ٘ٛ حٌظخؼ١ش

 رغٌٙٛش طظشعذ حٔٙخ دسؿش

 ػًٍ طظشعذ حٌّٛحد حٌؼخٌمش ف١خٌّخءػٕذ طخؼ١ش٘خ -  ط

 :رغزذ

 .ٚطظخدِٙخ رؼؼٙخ حٌٝ حٌـض٠جخص ؿزد ػٍٝ الْ طؼًّ فخٔذسفخٌض ٌمٜٛ ٠ظ١ق ِّخ حٌؼخٌمش حٌّٛحد كٛي حٌظٕخفش لٜٛ طغ١١ش 1-

 ٌٍْٛ ٚحٌّغززش حٌؼخٌمش حٌّٛحد ؽش٠مٙخ فٟ ٚطظطخد طظشعذ حٌّخء فٟ حٌّٛؿٛدس حٌّؼخدْ ١٘ذسٚوغ١ذحص 2-

 حٌظخؼ١ش ػ١ٍّش فٟ حٌّغظخذِش حٌى١ّ١خث١ش حٌّٛحدِخ ٟ٘ - ط 

 ٌٚىً Fe2( SO4)3  حٌلذ٠ذ ٚوزش٠ظخص   Al2 (SO4)3 حال١ٌَّٕٛ وزش٠ظخص حٌظخؼ١ش ػ١ٍّش فٟ حٌّغظخذِش حٌى١ّ١خث١ش حٌّٛحد ِٓ

 رٗ خخص pH ِـخي طخؼ١ش ػخًِ

 ػٕذ فؼخ١ٌش حوؼش حٌظخؼ١ش ػخًِ ٠ٚىْٛ  :   ػالَ طؼظّذ  فؼخ١ٌٗ ػخًِ حٌظخؼ١ش–ط 

 .حٌلشحسس دسؿش ػزؾ 2-   .ٌٍؼخًِ حٌّلذد حٌّـخي ػّٓ pH ل١ّش ػزؾ 1-

 حٌىظش١ٌٚظخص رٌٟٛ حػخفش4 -    حٌىٍٛس٠ذ حٚ ( SO4 )  حٌىزش٠ظخص ِؼً حٌّخء فٟ ل٠ٛش عخٌزش ح٠ٛٔخص ٚؿٛد 3-

 ط ِخ ٟ٘ فخثذس حٌز١ٌّٛشحص 

 حٌظخؼ١ش ٚلض طم١ًٍ ػٍٝ طؼًّ - 2 حٌظخؼ١ش, ػٕذٖ ٠لذع حٌزٞ pH ِـخي طٛع١غ ػٍٝ طغخػذ -1

 ِخ ٟ٘ ِّزضحص حٌز١ٌّٛشحص  - ط

 شلٕخص طؼطٟ ٚوخػٛد٠ش عخٌزش, شلٕخص طؼطٟ ِظؼذ٠ش حٌٝ طظٕف- 3طزٚد فٟ حٌّخء        - 2رحص ٚصْ ص٠جٟ وز١ش        -1-  ؽ

 حٌّخء فٟ حٔلالٌٙخ ٌذٜ ٚعخٌزش ِٛؿزش شلٕخص طؼطٟ ح١ٔٛ٠ش أٚ ِٛؿزش,

 Floccation حٌظٍز١ذ- ط

 III) حٌلذ٠ذ ١٘ذسٚوغ١ذ سحعذ ٌظى٠ٛٓ حٌىخفٟ حٌٛلض ِٚضؿٗ حطخكٗ حٌّخء حٌٝ حٌظخؼش ػخًِ ِٓ حٌّٕخعزش حٌى١ّش حػخفش ػ١ٍّش طغّٝ

  Fe( OH) 3ٚحال١ٌَّٕٛ ١٘ذسٚوغ١ذ    أ    Al (OH) 3 حٌٍزخدس 

  الكيمياءالصناعيه 
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 .حٌّخء حؽشحف وً فٟ حٌّخؼشس حٌى١ّ١خث١ش حٌّخدس الٔظشخس حٌغش٠غ حٌّضؽ ػ١ٍّش ٘ٛ : حٌظٍز١ذػشف -ط 

 ٌٍظخٍض حٌؼم١ٍش رخٌّؼخدْ حٌٍّٛػش ح١ٌّخٖ حٌٝ حٌّخدس ٘زٖ طؼخف .ِلّش رشطمخٌٟ ٌٛٔٙخ ٌضؿش ر١ٌّٛش٠ش ِخدس ٟٚ٘ ؛حٌغ١ٍ١ٍٛص اوغخٔظخص

 حٌؼم١ً حٌّؼذْ رؤ٠ْٛ Na +1 ح٠ْٛ حعظزذحي ؽش٠ك ػٓ وز١شس دسؿش حٌٝ حٌّؼذْ ٔغزش رخفغ حٌغ١ٍ١ٍٛص حوغخٔظخص طمَٛ ك١غ ِٕٙخ؛

M
+n

 .حٌفظً ؽشق رؤكذٜ فظٍٗ ٠ّىٓ ِٕلً غ١ش ِؼمذ ٚطشى١ً 

 ِؼخٌـظٙخ؟ ٌغشع حٌٍّٛػش ح١ٌّخٖ حٌٝ حٌغ١ٍٍٛص حوغخٔظخص طؼخف ِظٝ ط

 ػٕذِخ طىْٛ ح١ٌّخٖ ٍِٛػش رخ١ٌّخٖ حٌؼم١ٍٗ ٌٍظخٍض ِٕٙخ 

 Filtration حٌفٍظشس- ط

 حٚ حٌظشع١ذ ٌؼ١ٍّخص ٔظ١ـش طشىٍض حٚ حطالًا  حٌّخء فٟ ِٛؿٛدس طىْٛ ٚحٌظٟ حٌّخء فٟ حٌّؼٍمش حٌظٍزش حٌّٛحد حصحٌش حٚ طم١ًٍ ػ١ٍّش

 .حٌظخؼ١ش

  ػًٍ ٠ـذ حْ ٠ظ١ّض كـُ كز١زخص ٚعؾ حٌفٍظشٖ رخٌٕؼِٛٗ –ط 

 حٌّؼٍمش حٌّٛحد ِٓ و١ّش حوزش كـش ِٓ ٌظّى١ٕٙخ ٚحػخفش ػىغٟ رشىً حٌفٍظش غغً  ػ١ٍّش ٠ظغٕٝ ٌىٟ- ؽ

 حٌىخسرْٛ حٚوغ١ذ ػٕخثٟ ِٓ حٌّخء ِلظٜٛ ِٓ ؿضء رظؼذ٠ً ٠مَٛ ك١غ حٌّؼخٌؾ CaCO3حٌىخٌغ١َٛ  وخسرٛٔخص ٚ٘ٛ حٌىخٌغ١ض- ط

CO2 ػٕذ pH ٞٚ7 حٌٝ ِغخ  CaCO3+ CO2 + H2O                Ca(HCO3)2 

 ِخ حٟ٘ ُ٘ حٔٛحع حؿٙضس حٌفالطش ػذد٘خ ِغ روش خٛحص وً ِٕٙخ- ط 

  :  حٌّٕشؾ حٌفلُ فالطش -1

 طخ١ٍض حٌٝ اػخفش حٌّخء, ِٓ ٚحٌٍْٛ ٚحٌشحثلش حٌطؼُ حصٌش فٟ فؼخٌش لذسس ِٓ ٌٙخ ٌّخ حٌظٕخػ١ش حٌظطز١مخص فٟ ٚحعغ رشىً ٚطغظخذَ

 حٌّخء طخ١ٍض ٚوزٌه حٌؼؼ٠ٛش حٌّٛحد حِظظخص ػٍٝ حٌمذسس ٌٗ حٌزٞ حٌفؼخي حٌفلُ كز١زخص حٌفالطش ٘زٖ فٟ ٠غظخذَ .حٌىٍٛس ِٓ حٌّخء

 حٌىٍٛس٠ذ آ٠ْٛ حٌٝ رظل٠ٍٛٗ حٌلش حٌىٍٛس ِٓ

 : حٌّغٕخؽ١غ١ش حٌفالطش -2

خ خالي ِٓ حٌظٕخػ١ش حٌّٕشؤص رؼًّ طؼش أْ ٠ّىٓ ٚشٛحثذ ح٠ٛٔخص ػٍٝ طلظٛٞ حٌظٕخػ١ش ح١ٌّخٖ وً  طئدٞ ك١غ حٌّشحؿً فٟ طشعزُٙل

 حٌشٛحثذ رخصحٌش ١ٌمَٛ وٙشرخثٟ ِغٕخؽ١ظ حٚ دحثُ ِغٕخؽ١ظ ػٍٝ طلظٛٞ حٌظٟ حٌّغٕخؽ١غ١ش حٌفالطش طغظخذَ .حٌظٕخػش فٟ ِشخوً حٌٝ

 )حٌلذ٠ذ حوخع١ذ( حٌلذ٠ذ٠ش

 حٌطزمش طىْٛ رل١غ حٌىؼخفش ِخظٍفش حٌظشش١ق حٚعخؽ ِٓ ؽزمخص ػالع ِٓ حٌفالطش ٘زٖ ِؼظُ طظخٌف  :حالٚعخؽ ِظؼذدس فالطش -3

 .ٔخػّش كز١زخص ِٓ طظخٌف حٌغفٍٝ ٚحٌطزمش حٌخشٛٔش ِظٛعطش كز١زخص رحص حٌٛعطٝ ٚحٌطزمش حالخشٓ ٟ٘ حٌؼ١ٍخ

حٌّخء  (ػغشس  ) ١ٍّ٘ٗ حصحٌش ؿضء ِٓ ح٠ٛٔخص حٌىخٌغ١َٛ ٚحٌّغ١ٕغ١َٛ ِٓ حٌّخء ك١غ طغزذ  ٘زٖ حال٠ٛٔخص لغظٛس  :حٌظطش٠ٗ

 ٚطئدٞ حٌٝ حعظٙالن و١ّخص وز١شٖ ِٓ حٌظخرْٛ حػخفش حٌٝ حػشحس حخشٜ 

  ِخ ٟ٘ حٌّٛحد حٌى١ّ١خث١ش حٌّغظخذٔش فٟ ططش٠ش ح١ٌّخٖ –ط 

 Ca(OH)2 حٌّطفؤ حٌىٍظ -1

 حٌّخء حٌٝ حٌلٟ حٌىٍظ ػ١ٍٗ رخػخفش حٌلظٛي ٠ّٚىٓ وز١ش رشىً حٌّلطخص فٟ حٌّشوذ ٘زح ٠غظخذَ

CaO+ H2O      Ca(OH)2        ًحٌّخء فٟ حٌّٛؿٛدس حٌؼغشس حٞ حٌىخسر١ٔٛش حٌمغخٚس ِغ حٌىخٌغ١َٛ ١٘ذسٚوغ١ذ ٠ٚظفخػ 

 2 ِٕلً غ١ش حٌّغٕغ١َٛ ١٘ٚذسٚوغ١ذ( CaCO3 )غ١ش ِٕلٍش حٌىخٌغ١َٛ وخسرٛٔخص رٌه ػٓ ١ٌٕظؾ

CO2+ Ca(OH)2               CaCO3 + H2O                                                                       
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Na2CO3   -2 حٌظٛدح  

 حٌظفخػً ٚفك ِٕلٍش غ١ش سٚحعذ ٌظؼطٟ حٌّخء حٞ حٌىخسر١ٔٛش غ١ش حٌمغخٚس ِغ )حٌظٛد٠َٛ وخسرٛٔخص( حٌظٛدح طظفخػً ػغشس

 CaSO4+ Na2CO3                 CaCO3 + Na2SO4    :حٌظخٌٟ

   CaCl2 حٌىخٌغ١َٛ وٍٛس٠ذ 3-

 ٌٍزٚرخْ  لخرٍشMgCO3   ٚ Na2CO3 حٚ  حٌّغ١ٕغ١َٛ  حٌظٛد٠َٛ وشرٛٔخص حْ حٌىخٌغ١َٛ ٘ٛ  وٍٛس٠ذ حػخفش فٟ حٌغزذ ٠ؼٛد حٚ

 :حٌظخ١ٌش حٌظفخػالص فٟ وّخ ٌُ٘ظظشعذ ِؼُٙ   طظفخػً   حٌىخٌغ١َٛ ٌىٓ وٍٛس٠ذ حٌّخء فٟ 

MgCO3+CaCl2               MgCl2 + CaCO3                                    

Na2CO3+CaCl2               2NaCl2 + CaCO3                                   

  حٌظؼم١ُ

 .حٌّخء فٟ ِٛؿٛدس طىْٛ ٠ّىٓ حٌظٟ حٌؼؼ١خص ِٓ ٚغ١ش٘خ حٌؼخسس حٌزىظش٠خ ػٍٝ حٌمؼخء ػ١ٍّش ٘ٛ حْ

  ٌٍّخء و١ّ١خث١ش طم١ٕش وؼٛحًِ حٌلذ٠ؼش حٌطشق حروش - ط

 .حالٚصْٚ 4-   .حٌزٛطخع١َٛ رشِٕغٕخص 3-   .حٌىٍٛسٖ 2-  .حٌظؼم١ُ ِششلخص وً فٟ حٌٕخٔٛطىٌٕٛٛؿٟ طم١ٕش حعظخذحَ 1-

 حٌزٕفغـ١ش فٛق حالشؼش 7- .حٌٙخ٠زٛوٍٛسح٠ض 6-   .ح١ٌٛد 5-

 ِخ ٟ٘ حُ٘ حعظّٙخالص حٌّخء - ط

 الصلبة  المواد وحمل نقل- 4الكٌمٌائٌة   التفاعالت- 3االذابة  - 2الحراري   النقل -1

 متفرقة كتولٌد الطاقة واطفاء الحرائق واالؼراض الصحٌه   استعماالت-5

 الوسط مع كهربائٌا أو كٌمٌائٌا تفاعله نتٌجة الفلز ٌصٌب الذي التدرٌجً االنحالل او التلؾ ؛المعادن بتآكل  ماذا ٌقصد–س 

 التآكل قبل علٌه كان عما استقرار اكثر حالة الى لالنتقال فٌه الموجود

 التآكل عملٌة منع ٌمكن ال لماذا-  س 

 تتواجد الطبٌعة فً والفلزات المعادن الن وذلك منها، وتقلٌلهاللحد تثبٌطها فقط بل منعها ٌمكن ال نشطة طبٌعٌة ظاهرة التآكل

 .كبرٌتٌدات او كاربونات او معدنٌة اكاسٌد تكون ما عادة كخاماتوالتً اؼلبها

 

 

 :على التآكل ومدى معدل ٌعتمد-      جالتآكل على المإثرة ما هً العوامل- س

 .المعدن نقاوة 4-  .الكهربائً الجهد فرق 3-   .سالب كقطب مادة او معدن وجود 2-  .المعدن خواص 1-

 نواتج او واوكسٌده المعدن لذرات النسبً الحجم 7-    .والموجب السالب للقطب النسبٌة المساحات 6-   .الفٌزٌائٌة حالته 5-

 .التفاعل نواتج ذوبان قابلٌة 8-    .االخرى التآكل

  التآكل على كبٌرة بصورة تإثر التً المحٌط او الوسط خواص ما هً - س

 التوصٌل قابلٌة 4  -   .المعدن واٌون االوكسجٌن تركٌز - PH -2    3  .الرطوبة وجود 1-

 .مثبط عامل وجود عدم او وجود 7-  .الحرارة درجة 6-   .الموجب والقطب السالب للقطب النوعٌة الطبٌعة 5-
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التآكل  على لسٌطرةا ٌمكنكٌؾ - س

 التعشٌق زٌوت الى الخارصٌن اوكسٌد علل ٌضاؾ- س

  .الناتج الجهد فرق من ٌقلل مما التروس سطوح على المعدنً الخارصٌن ٌترسب حٌث التآكل؛ لمواجهة

 .المنزلً الماء ؼالٌات فً المؽنسٌوم ٌؽمس- س

لتجنب الدا الناتج من الماء  

المسروقة؟  السٌارات محركات عن الكشؾ ٌتم كٌؾ- س

كاشؾ فروكسٌل  الكترولٌت مع  بمحلول مشبعة نشا ورقةباستخدام - ج

كٌؾ ٌمكن السٌطرة على التاكل - س

اختٌار مواد ماومة للتاكسد وابعادها عن مواد اكثر كاثودٌه واستخدام طالء واقً -1

 استبعاد الرطوبه باستخدام المثبطات -2

 السٌطرة على الدالة الحامضٌة للوسط الذي ٌتواجد فٌه المعدن -3

 تجنب خالٌا التركٌز او الحافات التً تجمع االوساخ وتزٌد من التاكل -4

 استخدام االنودات الذوابه لتقلٌل التاكل -5

علل تستخدم قضبان من المؽنٌسٌوم على جانبً السفٌنه - س

لعمل تٌارات ذوابه تقلل من تاكل بدن السفٌنه - ج

 المثبطات- س

فٌه  المعدن تآكل من سرعة للحد التآكل وسط الى قلٌلة بكمٌات تضاؾ كٌمٌائٌة مادة التآكل مثبط

 :الى الكٌمٌائٌة طبٌعتها حسب التآكل مثبطات اقسام س ماهً 

 العضوٌة؛ الؽروٌات مثل :عضوٌة مثبطات -1

 الصودٌوم سلٌكات مثل :عضوٌة ؼٌر مثبطات -2

 )الوسٌط(الحامل ٌسمى سائل فً عالقة محالٌل تكون شفافة ؼٌر ناعمة دقائق عن عبارة كٌمٌائً منتج  الطالء

 مم ٌتكون  انواع الطالء الزٌتً –س 

الطبٌعة الكٌمٌائٌه لزٌوت التجفٌؾ - 5المجففات   - 4المخففات   - 3السائل الحامل للصبؽة    - 2الصبؽات   -1

للصبؽات  المهمة ما هً الصفات- س

 .المطلً السطح اخفاء على قدرتها         2- .اللون 1-

.مستعلق سائل ٌكون او سٌنساب بحٌث الصبؽة من قٌاسً وزن لترطٌب الالزمة الزٌت كمٌة ٌمثل الذي الزٌت امتصاص 3-

 .لها الكٌمٌائً السلوك 4-

 ما هً انواع الصبؽات  –س 

فً تستخدم ال ان وٌجب .القاعدٌة الرصاص كاربونات هً عدة، لسنوات المفضلة البٌضاء الرصاص صبؽة  البٌضاء الصبؽات -أ

 التفاعالت حسب ٌنتج الذي ZnS الخارصٌن كبرٌتٌد اٌضاًا  وهناك الرصاص على الحتوائها المطابخ طالءات

39



Zn+ 2HCl                   ZnCl2 + H2 

ZnCl2 + BaS             ZnS + BaCl2      الهٌدروجٌن بكبرٌتٌد تتؤثر وال جٌدة االخفاء على بقدرة الصبؽة هذه تمتاز. 

 الحمراء الصبؽات -ب

 االحمر الرصاص كصبؽة صناعٌاًا  والمحضرة الهٌماتاٌت خام الطبٌعٌة الحدٌد اوكسٌدات هً اهمٌة اكثرها الصبؽات من عدد هناك

 االبٌض الرصاص تسخٌن من تحضر التً

3pb(OH)2+3pbCO3 +O2                   2pb3O4 + 3H2 O+3CO2 

  المعدنٌة للسطوح اولٌة كصبؽة الحمراء الطبقات علل استخدام- س

 .للتآكل مضادة مادة لكونها وذلك المعدنٌة للسطوح اولٌة كصبؽة تستعمل

 السوداء الصبؽات - ج

 ثانٌة سوداء طبقة تكوٌن فً المنؽنٌز اوكسٌد ثنائً مع النحاس كرومات تستخدم كما .السوداء الصبؽة معظم فً السخام ٌكون

 .الكاربون اسودادات من المعادن لطالء افضل وهً ، الحرارة مع

  للصبؽة الحامل السائلعرؾ -  س 

 وزٌوت )الصٌن خشب زٌت ( التانػ زٌت زٌت الصوٌا، ، الخروع وزٌت الكتان بذور زٌت منها مشبعة ؼٌر دهنٌة زٌوت هً

 .اخرى

الطالء فً المستخدم الحامل جودة عالم ٌعتمد  تمٌٌز-س

 االشباع درجة تحدٌد ٌمكن الزٌت وبذلك من واحد ؼرام قبل من الممتص الٌود ملٌؽرامات عدد الرقم هذا ٌمثل  الٌود رقم -1

 المستخدم الحامل جودة تبٌن الٌود رقم زاد وكلما والجفاؾ امتصاص االوكسجٌن على الدهنً الزٌت مٌل وبالتالً

  زٌتؼرام لكل المستعملة KOH البوتاسٌوم هٌدروكسٌد ملٌؽرامات عدد ٌمثلرقم التصبن   ٌمثل  -2

الطالء؟  جودة لمعرفة التصبن رقم اهمٌة ما- س

الطالء  جودة معرفة ٌتم الفحص وبهذا مؽشوش الطالء ان او المخفؾ من كبٌرة كمٌة وجود الى ٌشٌر المنخفض التصبن رقم- ج

 المواد ذوبان قابلٌة وزٌادة الحامل تؽلؽل زٌادة التجفٌؾ، زٌوت لزوجة لتقلٌل تستعمل كٌمٌائٌة مركبات :  ماهً المخففات-  س

 .الحامل الى باضافتها ٌرؼب التً المعدنٌة

 :المخففات عدد بعض من- س

بٌنٌن بٌتا - بٌنٌن الفا (هً للتوربنتٌن الرئٌسة المركبات الزٌتٌة الطالءات فً انتشاراًا  واوسعها المخففات اقدم من  التوربنتٌن 1-

( فنٌن كاما

 ؼشاء ٌجؾ وعندما ( 200oC - 150oC ) بٌن حرارة درجة فً تؽلً منخفضة لزوجة ذات  مخففات البترولٌة الكحولٌات 2-

بالتبخر  ٌفقد المخففات من النوع هذا فؤن الطالء

راتنجٌة   او معدنٌة صابونٌات هً وعادة االوكسجٌن امتصاص اي التجفٌؾ عملٌة فً مساعدة عوامل  : عرؾ المجففات- س
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 ما هو تركٌب زٌوت التجفٌؾ- س

 مشبعة ؼٌر كاربوكسٌلٌة حوامض مع الكلٌسرول تفاعل من نتج أستر عن عبارة الكٌمٌائً تركٌبها دهنٌة التجفٌؾ زٌوت جمٌع

 عضوي بٌروكساٌد وٌكون االوكسجٌن امتصاص ٌتم فانه الهواء الى الزٌت ٌتعرض عندما .اكثر او مزدوجة اصرة على تحتوي

 C17H31COOH الكٌمٌائٌة صٌؽته اللٌنولك حامض فمثالًا 

 للطالء الصلب المستقر الؽشاء تكون او التجفٌؾ تعجل مساعد كعامل العضوي البٌروكساٌد  ٌعملما هً فائدة البروكساٌد- س

 اقل التانج زٌت وأؼشٌة التجفٌؾ زٌت وتركٌز طبٌعة على الؽشاء مسامٌة  وتعتمدعالم تعتمد مسامٌه الؽشاء المستقر-- س 

الكتان  بذور زٌت من تتكون التً من نفاذٌة

مم ٌتكون الطالء المائً  - س

للعفن مانعة واخرى حافظة مواد 3-  .البروتٌن مذٌبات 2-   .الصوٌا بروتٌن مثل بروتٌن 1-

 .تجفٌؾ زٌت 5-   .بالحامل تتعلق ان ٌمكن صبؽة 4-

ما هً ممٌزا الطالءات المائٌه - س

قلٌلة ورائحتها قصٌرة جفاؾ فترة لها 1- 

سهلة بطرٌقة تتم الفرشاة وتنظٌؾ الفرشاة بواسطة بسهولة بها العمل ٌمكن 2-

 كمخفؾ الماء استعمال ٌمكن 4-

 بسهولة ٌكون عنها الناتجة البقع تنظٌؾ 5-

 .بها تؽطً التً السطوح اخفاء على القدرة لها المائٌة علل الطالءات- س

 .الجاؾ الؽشاء فً الصبؽة ترتٌب بسبب بها

دائم بشكل كٌمٌائٌاًا  تتؽٌر ان دون التفاعل سرعة من تزٌد مادة المساعد العامل- س 

السٌارات؟  عوادم على مساعدة محوالت توضع لماذا- س

 CO ؼاز ٌنتج للبنزٌن التام ؼٌر االحتراق ان حٌث الحدٌثة السٌارات )صالنصات( عوادم فً المساعدة المحوالت هذه وجود

 N2 من لكل كافٌة تكون التً oC 1000حوالً  فً المحرك داخل مرتفعة حرارة درجات عند السام NO ؼاز ٌتكون كما السام

 اٌذاء الى تإدي التً الملوثات اكثر من اصبح الضباب هذا .)كٌمٌائً الضوء( الضباب تكوٌن الى تودي والتً  .لتكوٌنه O2 و

والنبات  والحٌوان االنسان

فعالة  مساعدة عوامل االنتقالٌة العناصر لماذا تعتبر- س

.التفاعل سرعة وزٌادة التنشٌط طاقة خفض وبالتالً االلكترونات نقل علٌها ٌسهل وبالتالً التؤكسد حاالت من العدٌد لها 1-

 الى تإدي ان ٌمكن وبالتالً االواصر من مختلفة اعداداًا  تكون وبالتالً واسع مدى فً والجزٌئات االٌونات من بالعدٌد ترتبط ان تستطٌع 2-

 التفاعل مكان فً المتفاعلة المواد والتحام ربط
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